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Věc: Státní podpora SA.43080 – Česká republika 

Režim státní podpory na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní 

nákladní dopravy 

Vážený pane ministře,  

1. ŘÍZENÍ 

1) dopisem ze dne 11. září 2015 oznámily české orgány Komisi v souladu s čl. 108 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) svůj úmysl zavést 

režim státní podpory na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní 

dopravy (dále jen „program modernizace plavidel“). Oznámení bylo zaevidováno 

pod číslem SA.43080 (2015/N). 

2) Oznámení obsahuje několik změn oproti režimu, jejž Česká republika zavedla 

v předchozím období na základě rozhodnutí Komise (N 358/2007). Prodloužení 

uvedeného režimu do dne 31. prosince 2015 bylo schváleno rozhodnutím Komise 

ve věci SA.38003 (2013/N). V případě předmětného oznámeného režimu se však 

nejedná o prodloužení zmíněného předchozího režimu.  

3) Dopisy ze dne 10. listopadu 2015, 15. ledna 2016 a 4. března 2016 si Komise 

k oznámenému režimu podpory vyžádala u českých orgánů doplňující informace. 

Požadované informace jí byly zaslány v dopisech ze dne 9. prosince 2015, 

12. února 2016 a 10. března 2016. Doplňující informace byly také zaslány 

elektronickou poštou registrovanou dne 28. dubna 2016. 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ 

Tento dokument je poskytnut 

pouze pro informační účely. 
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2. POPIS REŽIMU PODPORY  

2.1. Cíl režimu podpory  

4) Program modernizace plavidel je tvořen třemi podprogramy: Podprogram 1 – 

Snížení vlivů vodní dopravy na životní prostředí, Podprogram 2 – Modernizace 

plavidel za účelem zvýšení multimodality nákladní přepravy a Podprogram 3 – 

Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby. 

5) Podprogram 1 je zaměřen na snížení vlivů vodní dopravy na životní prostředí  
snížením emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích 

motorů pohonných jednotek plavidel a pomocných motorů instalovaných na 

plavidlech a dalšími opatřeními s přímými pozitivními dopady na životní prostředí.   

6) Podprogramy 2 a 3 jsou zaměřeny na vyšší zapojení vodní dopravy do 

přepravního řetězce multimodální dopravy. Plavidla se v rámci modernizace 

stanou v oblasti multimodality konkurenceschopnější, provozně flexibilnější 

a bezpečnější.  

2.2. Právní základ 

7) Právním základem programu modernizace plavidel jsou: 

– usnesení vlády České republiky č. 449 ze dne 12. června 2013, kterým byla 

schválena Dopravní politika pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050,  

– usnesení vlády České republiky č. 558 ze dne 9. července 2014, kterým vláda 

schválila předložený návrh Operačního programu Doprava 2014–2020 (návrh byl 

schválen Evropskou komisí dne 11. května 2015),  

– usnesení vlády České republiky č. 37 ze dne 11. ledna 2010, kterým byl schválen 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, 

– vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

– zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3. Forma podpory 

8) Podpora bude poskytována formou nevratné přímé dotace.  

2.4. Příjemci 

9) Potenciálními příjemci budou všichni vlastníci nebo provozovatelé plavidel 

vnitrozemské vodní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku 

České republiky, bez ohledu na státní příslušnost provozovatele. Způsobilými 

příjemci jsou v rámci režimu pouze malé a střední podniky
1
.  

10) Počet příjemců se odhaduje na 11 až 50. 

                                                 
1
  Ve smyslu doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních 

podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).  
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2.5. Rozpočet, intenzita podpory a pravidla kumulace 

11) V letech 2016–2021 má být uvolněna podpora v celkovém finančním objemu 

420 mil. CZK
2
, jež bude financována z Fondu soudržnosti. Na každý 

z podprogramů bude v uvedeném období alokováno 140 milionů CZK. Skutečný 

rozpočet se však může změnit v závislosti na počtu vybraných projektů a výši 

podpory, jež na ně bude poskytnuta.  

12) Maximální intenzita podpory z Podprogramu 1 bude činit 85 % způsobilých 

nákladů, u Podprogramů 2 a 3 bude v případě malých podniků dosahovat 85 % 

a v případě středních podniků 75 %.  

13) České orgány zavedly limit, podle něhož modernizační práce na plavidle 

provedené v rámci režimu podpory nesmějí v úhrnu překročit 30 % z ceny 

nového referenčního plavidla (80 milionů CZK).  

14) Podporu v rámci režimu nelze kumulovat s další podporou na tytéž způsobilé 

náklady. 

2.6. Doba trvání 

15) Program modernizace plavidel se má začít uplatňovat až poté, co Komise státní 

podporu schválí. Dotace budou žadatelům poskytovány do 31. prosince 2021. 

2.7. Podmínky režimu podpory 

16) Investiční projekty nesmějí být zahájeny dříve, než příjemce podá u poskytovatele 

žádost o podporu. 

17) Podpora bude poskytována na základě soutěžního nabídkového řízení.  

18) Projektové žádosti musí obsahovat:  

– popis současného stavu,  

– odůvodnění nutnosti investice a prokázání skutečnosti, že bez podpory by se 

investice nerealizovala,  

– vyhodnocení efektivnosti a návratnosti investice,  

– technický popis pořizovaného majetku a posouzení jeho předpokládaného 

využití, 

– vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. (podrobnosti viz 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=560~2F2006&rpp=15

#seznam), 

– předložení technické dokumentace schválené subjektem řádně pověřeným 

provádět technické prohlídky plavidel, případně klasifikační společností 

uznanou podle příslušného předpisu EU, 

                                                 
2
  15,56 milionu EUR (směnný kurz 1 EUR = 27 CZK).  

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=560~2F2006&rpp=15#seznam
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=560~2F2006&rpp=15#seznam
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– v případě remotorizace plavidel (pořízení nízkoemisních pohonných systémů 

či pomocných agregátů) nebo přestavby plavidel na nové médium (LNG): 

prokázání pozitivního dopadu na životní prostředí včetně dokladování stáří 

stávajícího motoru instalovaného na plavidle a předložení certifikace 

nového/přestavěného motoru, která zaručuje splnění maximálních přípustných 

hodnot u znečišťujících plynných látek a částic dle platné legislativy; doklad, 

že nové motory (které mohou mít vyšší výkon v kW oproti stávajícím) 

nebudou mít vyšší spotřebu pohonných hmot než motory stávající (instalované 

na plavidlech) nebo nebudou mít vyšší spotřebu paliva na tunu přepravovaného 

nákladu; v případě remodelace zádi plavidla nebo modernizace propulzního 

zařízení: kalkulace snížení spotřeby paliva po modernizaci plavidla, 

– v případě modernizace plavidla za účelem zvýšení multimodality nákladní 

dopravy: prokazatelné vyhodnocení přínosu modernizace plavidla porovnáním 

stávajících a předpokládaných objemů přeprav po modernizaci (v tunách, 

v tunokilometrech), 

– v případě modernizace plavidla vedoucí ke zvýšení bezpečnosti provozu 

vnitrozemské vodní dopravy: zdůvodnění a vyhodnocení aspektů, které zvýší 

bezpečnost plavby a budou mít pozitivní dopad pro životní prostředí; v případě 

prodloužení životnosti podponorových částí (obšívek) plavidla: vyhodnocení  

zvýšení životnosti podponorových částí (obšívek). 

19) Pro předkládání žádostí bude platit výzva, jejíž podmínky, trvání a výše 

prostředků k rozdělení v rámci výzvy (v členění podle jednotlivých podprogramů) 

budou odpovídajícím způsobem zveřejněny na webových stránkách Ministerstva 

dopravy. Výzva bude zahrnovat i detailní specifikace požadovaného obsahu 

žádostí. Žádosti se budou předkládat na Ministerstvo dopravy ve vyhlášeném 

termínu. Jejich součástí bude hypotetický srovnávací scénář.  

20) Projektové žádosti o dotaci budou předmětem podrobného posouzení, kdy v první 

fázi bude vyhodnoceno, zda tyto žádosti splňují veškeré podmínky vyplývající 

z dokumentace programu a vyhlášené výzvy. 

21) Žádosti, které všem podmínkám vyhoví (tj. způsobilé projektové žádosti), budou 

v další fázi posouzeny a z hlediska předem stanovených kritérií ohodnoceny 

hodnotící komisí. Žádosti budou vyhodnocovány tak, aby bylo možné posoudit 

kvalitu jednotlivých předložených projektů mezi sebou, čímž bude zachována 

povinnost zacházet se žadateli, resp. projekty rovným způsobem. 

22) V rámci systému hodnocení podaných žádostí bude významným faktorem výše 

požadované intenzity podpory. Žadatelé, kteří budou požadovat intenzitu podpory 

nižší, než činí maximální dovolená intenzita podpory, budou bodově zvýhodněni 

oproti žadatelům, kteří budou požadovat maximální intenzitu podpory. 

23) Hodnotící kritéria budou podrobně specifikována v dokumentaci programu. 

24) Na tomto základě bude sestaveno pořadí způsobilých projektových žádostí. 

V rámci vyhlášené výzvy bude uspokojeno pouze 80 % způsobilých projektových 

žádostí ve svém finančním objemu v členění podle jednotlivých podprogramů 

(dle pořadí způsobilých projektových žádostí). 
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25) Veškeré tyto podmínky poskytování veřejné podpory budou podrobně 

specifikovány ve vyhlášené výzvě, čímž bude zajištěn transparentní způsob 

poskytování veřejné dotace. 

26) Dotace bude poskytnuta Ministerstvem dopravy na základě vydaného Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace se stanovením příjemce, účelu dotace a podmínek jejího 

využití. Dotace může být poskytnuta pouze v souladu s původní žádostí 

předloženou žadatelem; následná vyjednávání, která by modifikovala původní 

žádost žadatele s ohledem na její podstatné obsahové náležitosti, jsou vyloučena. 

2.8. Způsobilé náklady 

27) Jako způsobilé jsou ve všech podprogramech uznávány přiměřené náklady na 

vypracování technické dokumentace schválené subjektem řádně pověřeným 

provádět technické prohlídky plavidel, případně klasifikační společností uznanou 

podle příslušného předpisu EU.  

2.8.1. Podprogram 1 – Snížení vlivů vodní dopravy na životní prostředí 

28) Způsobilé náklady zahrnují: 

– v případě remotorizace plavidel výdaje na: pořízení nízkoemisních lodních 

pohonných jednotek
3
, pořízení nízkoemisních pomocných agregátů, přímo 

související návazné prvky (např. převodovka) a náklady na montáž, 

–  v případě přestavby plavidel na nová média výdaje na: přestavbu plavidel na 

nové médium (LNG) včetně pořízení související technologie, a to jak technologie 

„mono-fuel“, tak i „dual-fuel“, 

– v případě remodelace zádi plavidla výdaje na: pořízení technologie nastavování 

tvaru zádě plavidla včetně její instalace a úprava záďové části plavidla včetně 

pořízení materiálu, 

– v případě modernizace propulzního zařízení výdaje na: pořízení součástí 

propulzního zařízení (vrtule, dýza, hřídel) včetně nákladů na montáž. 

29) V případě remotorizace se od způsobilých nákladů odečítá tržní cena stávajícího 

motoru na plavidle (odhad tržní ceny bude doložen znaleckým posudkem 

soudního znalce). 

2.8.2. Podprogram 2 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality 

nákladní přepravy 

30) Způsobilé náklady zahrnují: 

                                                 
3
 Nové motory sice musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES, 

kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů 

určených pro nesilniční pojízdné stroje, avšak tato směrnice neukládá vlastníkům plavidel 

používajících staré motory, aby tyto motory nahradili. Podpora se tedy poskytuje za účelem 

motivace těchto vlastníků, aby šli nad rámec svých závazků v oblasti životního prostředí. Tato 

směrnice byla do českého právního řádu provedena vyhláškou č. 6/2006 Sb., o způsobilosti 

plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách. 
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– pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladových prostorů včetně instalace na 

plavidle, 

– zvýšení jícnů včetně pořízení materiálu, 

– rozšíření jícnů včetně pořízení materiálu, 

– pořízení přepravních rámů na osobní automobily, 

– rozšíření plavidla (tlačných člunů) či prodloužení plavidla včetně pořízení 

materiálu. 

31) Kromě zvýšení intermodality se plavidla díky investicím stanou 

konkurenceschopnějšími a provozně flexibilnějšími: 

– Odlehčené stohovací kryty nákladových prostorů urychlí operace nakládky 

a vykládky, a zajistí tak flexibilitu plavidel v oblastech nejenom hromadných, ale 

i kusových přeprav. Díky podpoře dojde také k efektivnějšímu využití lodního 

prostoru.  

– Zvýšením jícnů se zvýší kapacita plavidel při převozu agrárních komodit, které 

mají malou měrnou hmotnost. Nárůstem objemové kapacity plavidla při přepravě 

agrárních komodit s malou měrnou hmotností se tak zefektivní využití 

nákladového prostoru plavidla. 

– Rozšíření jícnů umožní flexibilnější nakládku a vykládku zboží s ohledem na 

jednodušší přístup do nákladového prostoru a v konečném důsledku urychlí 

operace nakládky a vykládky. Tato modernizace je dále způsobilá umožnit 

přepravu nových komodit, které by před modernizací nemohly být do plavidla 

umístěny (například nadrozměrné kusy). 

– Přepravní rámy na osobní automobily, které se upevní na plavidla, docílí v České 

republice začlenění vodní nákladní dopravy i do oblasti lomených přeprav 

osobních automobilů, a to zejména ve smyslu přeprav přeshraničních. Přepravy 

osobních vozidel na plavidlech lze zajišťovat i v období nízkých vodních stavů 

s ohledem na jejich nízkou specifickou hmotnost. 

– Rozšíření plavidla (tlačných člunů) či prodloužení plavidla zvýší nosnost či 

flexibilitu/využitelnost plavidla, což v konečném důsledku umožní přepravu 

většího objemu zboží vodní dopravou, respektive zvýšení možnosti přeprav 

o další komodity. 

2.8.3. Podprogram 3 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 

vnitrozemské plavby 

32) Způsobilé náklady zahrnují: 

– dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením včetně instalace na 

plavidle, 

– pořízení a výměnu obšívek včetně výměny součástí plavidla dotčených výměnou 

obšívky, 

– vybavení radarovým zařízením včetně instalace na plavidle, 
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– náhradu nátěrů podponorových částí (obšívek) nebo novou povrchovou 

úpravu/ochranu podponorových částí (obšívek), 

– rekonstrukci elektrické instalace na plavidle včetně pořízení této elektrické 

instalace. 

33) Podle českých orgánů bude mít zavedení výše uvedených opatření tyto účinky:  

– Dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením pomůže udržet 

plavidlo v požadovaném směru plavby při zhoršených plavebních podmínkách, a 

zlepší tak manévrovací vlastnosti plavidla
4
. 

– Výměna obšívek zkvalitní podponorovou část plavidla, a to ve smyslu jeho 

vodotěsnosti a pevnosti
5
.  

– Radarová zařízení přispějí k bezpečnosti plavby, zejména v podmínkách snížené 

viditelnosti.  

– Náhrada nátěrů podponorových částí (obšívek), respektive nová povrchová 

úprava/ochrana podponorových částí (obšívek) plavidla, zlepší ochranu lodního 

trupu, čímž sníží riziko proražení trupu při plavební nehodě. 

– Rekonstrukce elektrické instalace sníží pravděpodobnost závady na elektrickém 

systému plavidla, která by mohla vyústit v požár na plavidle či ve výpadek 

ovládacích systémů plavidla. 

2.9. Transparentnost 

34) Budou dodržena pravidla transparentnosti stanovená v oddíle 3.2.7 pokynů pro 

státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky.  

2.10. Hlavní rozdíly mezi stávajícím a předchozím režimem podpory 

2.10.1. Způsobilé náklady 

35) V rámci Podprogramu 1 jsou za způsobilé nově uznávány i tyto náklady: 

i) přestavba plavidel na nová média (LNG), ii) remodelace zádi plavidla, iii) 

modernizace propulzního zařízení (podrobnosti viz bod 28)). 

                                                 
4
  České orgány uvádějí, že význam příďového dokormidlovacího zařízení je nejen v oblasti 

manévrování (zajíždění do plavebních komor, do přístavů, při otáčení plavidla apod.), ale 

i v oblasti hospodárnosti provozu pohonné jednotky (hlavního motoru), protože bez příďového 

dokormidlovacího zařízení se složitější manévrování plavidla uskutečňuje pouze použitím 

hlavního motoru, a to opakovaným přidáváním a snižováním otáček vpřed i vzad, čímž dochází 

k opakovanému zatěžování celého systému, nárůstu spotřeby pohonných hmot, a to vše při malé 

účinnosti kormidel z důvodu nízké rychlosti. Příďové dokormidlovací zařízení tedy výše 

zmiňované manévrovací problémy nejen odstraňuje, ale svou účinností odlehčuje pohonné 

jednotce plavidla, u které nedochází k prudkému navyšování otáček a tím i k nárůstu spotřeby 

a nadměrnému uvolňování emisí výfukových plynů do ovzduší. Vybavit plavidla tímto zařízením 

znamená zvýšit bezpečnost vnitrozemské plavby. 
5
  Zkorodovaná a ztenčená obšívka plavidla představuje dvě potenciální hrozby: negativní dopad pro 

bezpečnost plavby (z důvodu hloubkové koroze může dojít ke snížení podélné pevnosti trupu 

plavidla) a negativní dopad na životní prostředí (netěsnostmi, ke kterým jsou nejvíce náchylná 

zkorodovaná místa obšívky, může dojít k úniku přepravovaného nákladu či ropných produktů do 

vodního toku/vodní infrastruktury). Koroze obšívky může již být v takovém stavu, že dojde ke 

snížení podélné pevnosti a následnému rozsáhlému poškození trupu plavidla a následně 

k ekologickým škodám. 
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36) V rámci Podprogramu 2 jsou za způsobilé nově uznávány i tyto náklady: 

i) rozšíření jícnů, ii) rozšíření plavidla či prodloužení plavidla (podrobnosti viz 

bod 30)).  

37) V rámci Podprogramu 3 jsou za způsobilé nově uznávány i tyto náklady: 

i) náhrada nátěrů podponorových částí, ii) rekonstrukce elektrické instalace na 

plavidle. Způsobilé naopak již nejsou tyto náklady: i) zhotovení ocelových podlah 

nákladových prostorů, ii) dovybavení autopilotem.  

2.10.2. Intenzita podpory 

38) Intenzita podpory byla zvýšena ze 49 % na 75–85 % (podrobnosti viz bod 12)).  

2.10.3. Ostatní změny 

39) Stávající režim se použije pouze na malé a střední podniky, zatímco předchozí 

režim platil pro společnosti všech velikostí.  

40) Podle stávajícího režimu jsou příjemci vybíráni v soutěžním nabídkovém řízení.  

41) Byl zaveden limit, podle něhož modernizační práce na plavidle provedené během 

doby trvání režimu podpory nesmějí v úhrnu překročit 30 % z ceny nového 

referenčního plavidla. 

3. POSOUZENÍ REŽIMU PODPORY 

3.1. Existence podpory 

42) Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) v čl. 107 odst. 1 stanoví, že 

„podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které 

narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité 

podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými 

státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak.“ 

43) Ke zjištění, zda má oznámené opatření rysy státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 

1 SFEU, je nutno prozkoumat: 1) zda dané opatření dotčeným podnikům 

poskytuje selektivní hospodářskou výhodu; 2) zda je tato výhoda financována ze 

státních prostředků; 3) zda tato výhoda narušuje nebo by mohla narušit 

hospodářskou soutěž a 4) zda má dané opatření vliv na obchod mezi členskými 

státy. 

44) Komise se domnívá, že  v rámci oznámené podpory mohou být použity státní 

prostředky, jelikož je financovaná z Fondu soudržnosti a její poskytnutí je 

v diskreční pravomoci státu. Opatření přináší příjemcům výhodu, neboť jim 

pomocí státních prostředků umožňuje ušetřit část nákladů, které by jinak museli 

hradit. Opatření je selektivní, jelikož podpora se bude poskytovat pouze určitým 

podnikům provádějícím investice do plavidel vnitrozemské nákladní dopravy a ne 

v jiných dopravních sektorech, které můžou soutěžit s příjemci podpory. Podpora 

od státu může potenciálně narušovat obchod mezi členskými státy, protože 

příjemci podpory můžou mít zákazníky v Německu.  

45) S ohledem na výše uvedené dospěla Komise k závěru, že oznámený režim 

představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. 
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3.2. Oprávněnost podpory 

46) Oznámením režimu před jeho zavedením splnily české orgány svou povinnost 

podle čl. 108 odst. 3 SFEU. 

3.3. Přezkum slučitelnosti 

3.3.1. Podprogram 1 – Snížení vlivů vodní dopravy na životní prostředí 

3.3.1.1. Posouzení právního základu  

47) Komise konstatuje, že Podprogram 1 oznámeného opatření si klade za cíl zvýšit 

úroveň ochrany životního prostředí, neboť podporu poskytuje na zvýšení úrovně 

ochrany životního prostředí v případě, že normy Unie v oblasti znečištění ovzduší 

neexistují. Základem k posouzení slučitelnosti Podprogramu 1 jsou tedy 

ustanovení čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU a pokynů pro státní podporu v oblasti 

životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (dále jen „pokyny“)
6
.  

48) Nové motory sice musejí splňovat právní předpisy EU o nízkoemisních 

pohonných jednotkách pro plavidla vnitrozemské plavby (směrnice 2004/26/ES), 

avšak tato směrnice neukládá vlastníkům plavidel používajících staré motory, aby 

tyto motory nahradili. Podpora se tedy poskytuje za účelem motivace těchto 

vlastníků, aby realizovali investice, jejichž smyslem je nahradit stávající motory 

novými, které budou vypouštět emise nižší, než jaké stanoví limity použitelné na 

plavidla, jež jsou předmětem podpory, anebo které podobného výsledku dosáhnou 

jiným způsobem prostřednictvím strukturálních vylepšení plavidel. Tito vlastníci 

tak v důsledku podpory zvyšují ochranu životního prostředí v případě, že 

neexistují normy EU, které se na ně použijí. Současně platí, že vnitrostátní právní 

předpisy neukládají přísnější pravidla než právní předpisy EU. 

49) Oznámený režim podpory splňuje podmínku dle bodu 25 písm. c) pokynů, neboť 

se omezuje na poskytnutí investiční podpory podnikům, které zvyšují úroveň 

ochrany životního prostředí v případě, že normy Unie neexistují.  

50) V souladu s bodem 27 pokynů tak bude Komise považovat opatření státní 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem pouze tehdy, splní-li toto opatření všechna 

následující kritéria:  

a) přínos k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu,  

b) potřeba státního zásahu,  

c) vhodnost opatření podpory, 

d) motivační účinek,  

e) přiměřenost podpory (podpora omezená na minimum),  

f) zabránění vzniku nežádoucích negativních účinků na hospodářskou 

soutěž a obchod mezi členskými státy,  

g)  transparentnost podpory. 

                                                 
6
  Úř. věst. C 200, 28.6.2014, s. 1. 
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3.3.1.2. Přínos k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu 

51) Podle bodu 31 pokynů platí, že v případě, že členské státy zavádějí opatření 

spolufinancované z evropských strukturálních a investičních fondů, mohou při 

určování sledovaných cílů v oblasti životního prostředí a energetiky vycházet 

z argumentace v příslušných operačních programech. 

52) Opatření je financováno z Fondu soudržnosti. Toto opatření spadá do dále 

uvedených oblastí (činností) Operačního programu Doprava 2014–2020, jež jsou 

podporovány v rámci specifického cíle 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití 

železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku.  

53) Operační program Doprava a v jeho rámci Program podpory modernizace 

plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy bude podporovat realizaci politiky 

Unie pro životní prostředí. Tato politika je formulována mj. na úrovni 7. akčního 

programu pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život 

v mezích naší planety“, který byl schválen rozhodnutím Evropského parlamentu 

a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013. Z uvedeného akčního 

programu bude podpořeno především dosažení prioritních cílů 7 (zlepšit 

začlenění problematiky životního prostředí a soudržnost politik) a 8 (posílit 

udržitelnost měst Unie). 

54) Podprogram 1 oznámeného opatření přispěje též k naplňování programů 

zlepšování kvality ovzduší, které Česká republika zpracovává v souladu s 

ustanovením směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu.
7
 Podprogram 1respektuje závěry programů zlepšování kvality 

ovzduší a podporuje a zahrnuje realizaci relevantních opatření v těchto 

programech navržených. Program je rovněž v souladu s Národním programem 

snižování emisí České republiky a se Střednědobou strategií (do roku 2020) 

zlepšení kvality ovzduší v České republice. 

55) Smyslem podpory investičních projektů, které režim podpory definuje, je zlepšit 

kvalitu životního prostředí snížením emisí plynných znečišťujících látek 

a znečišťujících částic ze spalovacích a pomocných motorů instalovaných na 

plavidlech a dalšími opatřeními s přímými pozitivními dopady na životní 

prostředí. 

56) Opatření tedy přispívá k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu. 

3.3.1.3. Potřeba státního zásahu (selhání trhu) 

57) Podle bodu 27 písm. b) pokynů musí být státní zásah nezbytný.  

58) České orgány uvedly, že cílů Podprogramu 1 (snížení vlivů vodní dopravy na 

životní prostředí) by nebylo možno dosáhnout, pokud by měly být sledovány čistě 

komerční zájmy. Plavidla, na něž se tento podprogram soustředí, jsou plně 

technicky způsobilá i bez modernizace v rámci podprogramu. S ohledem na 

vysoké finanční náklady na modernizaci nejsou provozovatelé vodní dopravy bez 

státní podpory motivováni uvedenou modernizaci provádět, a tedy přispívat ke 

zlepšování životního prostředí.  

                                                 
7
 Tato směrnice má za cíl zlepšit kvalitu ovzduší a nastavuje standardy a cílová data pro snižování 

koncentrace jemných částic, avšak neukládá žádné emisní limity plavidlům vnitrozemské vodní 

dopravy.  
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59) Potřeba státního zásahu vyplývá ze skutečnosti, že provozovatelé vnitrozemské 

vodní dopravy v České republice nemají dostatečné vlastní zdroje na to, aby 

plavidla modernizovali bez podpory, což je dáno dalšími strukturálními náklady, 

které s sebou nese tento způsob dopravy, včetně nákladů spojených s omezenou 

splavností na kritických úsecích říční sítě
8
.  

60) Komise tudíž konstatuje, že předmětné opatření je nezbytné k nápravě selhání 

trhu, jež dosažení výše uvedeného cíle společného zájmu brání.  

3.3.1.4. Vhodnost podpory 

 

61) Podle bodu 40 pokynů musí být navržené opatření podpory vhodným nástrojem 

k dosažení příslušného cíle politiky.  

62) Podle bodu 46 pokynů by měl být výběr nástroje podpory v souladu se selháním 

trhu, které má opatření podpory vyřešit. V případě režimů podpory, které 

provádějí cíle a priority operačních programů, se v zásadě předpokládá, že 

finanční nástroj v tomto programu zvolený je nástrojem vhodným. 

63) Komise konstatuje, že české orgány mají v úmyslu poskytnout v rámci režimu 

podporu pouze formou dotace (nevratného finančního příspěvku) z Operačního 

programu Doprava. Finančním nástrojem zvoleným v tomto programu je přímá 

dotace. Jedná se tedy o opatření vhodné. 

3.3.1.5. Motivační účinek 

64) Podle bodu 49 pokynů k motivačnímu účinku dochází, pokud podpora přiměje 

příjemce, aby změnil své chování, a zvýšil tak úroveň ochrany životního 

prostředí, přičemž podpora nesmí subvencovat náklady na činnost, které by 

podniku vznikly v každém případě. Předmětný režim je zaměřen na podporu 

investic, které vedou k vyšší úrovni ochrany životního prostředí, neboť podporuje 

realizaci investic, jimiž jsou plněny přísnější požadavky, než jaké stanoví platné 

normy Unie (např. pro emise do ovzduší). Režim též pozitivně přispívá 

k dosažení cíle v oblasti životního prostředí, jejž vymezuje bod 55 pokynů. Tyto 

investice nejsou povinné a investor by je bez podpory neprovedl, a to z důvodů 

uvedených v bodech 58) a 59) výše.  

65) Komise konstatuje, že podpora je poskytována na základě soutěžního 

nabídkového řízení a že pouze 80 % způsobilých projektových žádostí ve svém 

finančním objemu v členění podle jednotlivých podprogramů (viz body 17) a 

24)). Není tudíž nutné plnit podmínky dle bodů 50 a 51 pokynů. Zaprvé, české 

orgány potvrdily, že žádost o podporu bude muset být předložena před zahájením 

prací na projektu. Zadruhé, Komise dále konstatuje, že pro rozhodnutí o udělení 

pomoci bude použit standardizovaný formulář pro žádost o podporu, jehož 

součástí bude hypotetický srovnávací scénář.  

66) Komise tudíž konstatuje, že opatření má motivační účinek. 

                                                 
8
  Tuto skutečnost uznala Evropská komise při schvalování Operačního programu Doprava 2014–2020, 

když ve specifickém cíli 1.5 uvedla: „Park plavidel vodní dopravy je také dlouhodobě podinvestován. 

Obnova tohoto parku je nedostatečná nejen v důsledku vysokých investičních nákladů, ale zejména 

v důsledku nedostatečné splavnosti vodních cest v České republice (v oblasti nákladní dopravy).“ 
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3.3.1.6. Přiměřenost podpory 

67) Podle bodu 69 pokynů se podpora v oblasti životního prostředí a energetiky 

považuje za přiměřenou, pokud je částka podpory na jednoho příjemce omezena 

na minimum, které je k dosažení sledovaného cíle v oblasti ochrany životního 

prostředí nebo energetiky nezbytné. 

68) Komise konstatuje, že je podpora udělována prostřednictvím transparentního 

a nediskriminačního soutěžního řízení popsaného v oddíle 2.7.  

69) Podle bodu 70 pokynů se podpora obecně považuje za omezenou na nezbytné 

minimum, jestliže odpovídá čistým dodatečným nákladům nutným k dosažení cíle 

ve srovnání s hypotetickým srovnávacím scénářem bez podpory. Podle bodu 71 

pokynů lze u opatření, která nejsou předmětem individuálního posouzení, použít 

zjednodušenou metodu, která se zaměří na výpočet dodatečných investičních 

nákladů, tj. že nezohlední provozní přínosy a náklady.  

70) Komise konstatuje, že české orgány v případě předmětného režimu uplatňují 

druhou uvedenou metodu výpočtu. Z důvodů uvedených v oddíle 2.8.1 akceptují 

v hypotetickém srovnávacím scénáři nulovou investici. Metoda dodatečných 

nákladů se tudíž použije na úplné investiční náklady, omezené stropem intenzity 

podpory.  

71) Intenzita podpory, jež se uplatní na podporu podnikům, které se řídí přísnějšími 

normami, než jsou normy Unie, nebo zvyšují úroveň ochrany životního prostředí 

v případě neexistence norem Unie, činí podle přílohy 1 pokynů 100 % v případě, 

že se použije nabídkové řízení. Komise konstatuje, že české orgány používají 

nabídkové řízení a uplatňují na intenzitu podpory horní limit 85 %. Dalším 

limitem je 30 % z ceny nového referenčního plavidla, jejž nesmějí v úhrnu 

překročit modernizační práce provedené během trvání režimu podpory na jednom 

plavidle (viz oddíl 2.5).  

72) České orgány dále uvedly, že podporu v rámci režimu nelze kumulovat s další 

podporou na tytéž způsobilé náklady.  

73) Komise konstatuje, že je zajištěno nepřekročení maximální intenzity podpory dle 

předmětného režimu a že je režim v souladu s oddílem 3.2.5.2 pokynů.  

74) Komise tudíž dospívá k závěru, že je opatření přiměřené.  

3.3.1.7. Zabránění vzniku nežádoucích negativních účinků na 

hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy 

75) Podle bodu 97 pokynů se Komise při posuzování negativních účinků opatření 

podpory soustředí na narušení hospodářské soutěže, k nimž dochází v důsledku 

předvídatelného dopadu podpory v oblasti životního prostředí na hospodářskou 

soutěž mezi podniky na zasažených výrobkových trzích a v důsledku umístění 

hospodářské činnosti. Jsou-li opatření státní podpory dobře cílená na selhání trhu, 

které mají řešit, je riziko, že podpora nežádoucím způsobem naruší hospodářskou 

soutěž, nižší.  
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76) Komise konstatuje, že – jak je uvedeno v oddíle 3.3.1.1 – je podpora poskytována 

na investice, jež příjemci umožňují zvýšit úroveň ochrany životního prostředí 

plynoucí z jeho činností v případě, že normy Unie neexistují
9
.  

77) Podle bodu 99 pokynů klade Komise velký důraz na výběrový proces, aby 

udržela narušování hospodářské soutěže a obchodu na minimální úrovni. Komise 

konstatuje, že podpora je v rámci předmětného režimu poskytována 

prostřednictvím nediskriminačního, transparentního a otevřeného výběrového 

procesu. Tento proces je otevřen všem malým a středním podnikům, jež vlastní či 

provozují plavidla vnitrozemské vodní dopravy vedená v plavebním rejstříku 

České republiky, a to bez ohledu na státní příslušnost provozovatele.  

78) Komise dále konstatuje, že program modernizace plavidel má omezený rozpočet 

ve výši 15,6 milionu EUR, který bude uvolňován během šesti let mezi poměrně 

vysoký počet potenciálních příjemců, jichž by podle českých orgánů mohlo být až 

50.  

79) České orgány dále uvedly, že vzhledem k hloubce Labe na českém území je 

v České republice na straně jedné jen omezená přítomnost zahraničních plavidel 

a na straně druhé česká plavidla nejsou schopna konkurovat plavidlům 

zahraničním, která mají větší kapacitu, neboť jsou provozována na hlubších 

úsecích řeky. Je tedy nepravděpodobné, že by byly významnou měrou negativně 

ovlivněny hospodářská soutěž a obchod. Z informací, jež má Komise k dispozici, 

tedy v úhrnu vyplývá, že pozitivní účinky podpory kompenzují případné narušení 

hospodářské soutěže.  

3.3.1.8. Transparentnost 

80) Komise konstatuje, že české orgány uplatňují podmínky transparentnosti, jež 

splňují požadavky pokynů (viz bod 34)). 

3.3.1.9. Závěr o slučitelnosti opatření 

81) S ohledem na výše uvedené je Komise toho názoru, že Podprogram 1 

oznámeného opatření podpory je na základě pokynů slučitelný s vnitřním trhem.  

                                                 
9
  Podle pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (Úř. 

věst. C 200, 28.6.2014, s. 1) se „normou Unie“ rozumí: 

a) povinná norma Unie stanovující úrovně, jichž mají jednotlivé podniky dosáhnout v souvislosti se 

životním prostředím (za normy Unie tedy nejsou považovány normy či cílové hodnoty stanovené 

na úrovni Unie, které jsou závazné pro členské státy, avšak nikoli pro jednotlivé podniky), nebo 

b) směrnicí 2010/75/EU uložená povinnost používat nejlepší dostupné techniky a zajistit, aby úroveň 

emisí znečišťujících látek nebyla vyšší než při použití těchto nejlepších dostupných technik. 

V případech, kdy jsou v prováděcích aktech přijatých podle směrnice 2010/75/EU vymezeny 

úrovně emisí spojené s použitím nejlepších dostupných technik, použijí se pro účely těchto 

pokynů tyto úrovně; pokud jsou tyto úrovně vyjádřeny jako rozpětí, použije se mezní hodnota, při 

níž se poprvé dosáhne úrovně emisí spjaté s nejlepší dostupnou technikou. 
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3.3.2. Podprogram 2 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality 

nákladní přepravy a Podprogram 3 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení 

bezpečnosti vnitrozemské plavby 

3.3.2.1. Posouzení právního základu 

82) Komise se domnívá, že Podprogramy 2 a 3 oznámeného opatření přispívají 

k přesunu nákladní dopravy ze silnic na vnitrozemské vodní cesty. Slučitelnost 

Podprogramů 2 a 3 je tedy nutno posoudit na základě článku 93 SFEU. 

83) V rámci předchozího režimu byly Podprogramy 2 a 3 posouzeny přímo podle 

uvedené Smlouvy a byly shledány slučitelnými se společným trhem. Parametry 

těchto podprogramů, jež prošly změnou, budou nyní posouzeny podle článku 93 

SFEU. 

84) Článek 93 SFEU stanoví: „Se Smlouvami jsou slučitelné podpory, které 

odpovídají potřebě koordinovat dopravu […]“. Pojem „koordinace dopravy“, 

s nímž dané ustanovení pracuje, svým významem přesahuje pouhé usnadňování 

rozvoje určité hospodářské činnosti. Tento pojem předpokládá zásah orgánů 

veřejné moci, jehož cílem je směrovat rozvoj odvětví dopravy ve společném 

zájmu.  

85) Od vstupu nařízení (ES) č. 1370/2007
10

 v platnost je jako právní základ ke 

zjišťování slučitelnosti podpor, na něž se uvedené nařízení nevztahuje, přímo 

použitelný článek 93 SFEU, který se použije zejména u podpor na koordinaci 

nákladní dopravy. 

86) Podle ustálené rozhodovací praxe
11

 je podpora na koordinaci dopravy považována 

za slučitelnou s vnitřním trhem na základě článku 93 SFEU, jestliže jsou splněny 

tyto podmínky: 

– podpora musí přispívat k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu, 

– podpora musí být nezbytná a musí mít motivační účinek, 

– podpora musí být přiměřená, 

– k dotčenému opatření musí mít přístup všichni potenciální příjemci bez 

jakékoli diskriminace a 

– podpora nesmí vést k narušení hospodářské soutěže v rozporu se společným 

zájmem. 

87) Aby tedy Komise mohla Podprogramy 2 a 3 oznámeného režimu podpory 

schválit na základě článku 93 SFEU, je třeba posoudit, zda uvedené podprogramy 

splňují všech pět uvedených kritérií. 

                                                 
10

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách 

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 

(Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1). 

11
  Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2015, SA.42388, Belgie, Opatření na podporu intermodální 

lodní přepravy v regionu hlavního města Bruselu na období 2016–2020 (Úř. věst. C 343, 16.10.2015, 

s. 1), rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2015 ve věci SA.39962, Česká republika, Program podpory 

modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy (Úř. věst. C 325, 2.10.2015, s. 1).  
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3.3.2.2. Přínos k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu 

88) Pokud jde o parametry stávajícího režimu podpory, jež se oproti režimu 

předchozímu nezměnily, Komise připomíná svůj předchozí závěr
12

, že opatření 

podpory přispívá k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu. Změny ve 

vymezení způsobilých nákladů, jež mají technický charakter, nemění na 

uvedeném závěru nic, a to z následujících důvodů.  

89) Již několik let Evropská unie sleduje politiku, která prosazuje vyvážený 

multimodální dopravní systém. Jedním z cílů této politiky je dosáhnout toho, aby 

se přeprava nákladů přeorientovala ze silniční na jiné druhy dopravy, zejména na 

dopravu vodní. Součástí této politiky je rozvoj vnitrozemské vodní dopravy a její 

integrace do multimodálního dopravního řetězce. Od roku 2007 došlo v politice 

v této oblasti k novému vývoji.  

90) Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu – 

NAIADES
13

 (Navigation And Inland Waterway Action and Development in 

Europe) byl vystřídán programem NAIADES II, který má podpořit 

vnitrozemskou lodní dopravu. Evropská komise nový program zveřejnila dne 

10. září 2013
14

 formou sdělení na období 2014–2020. Naplňováním tohoto 

programu by měl být naplno využit tržní potenciál vnitrozemské lodní dopravy, 

tento druh dopravy by měl být zatraktivněn a vnitrozemské vodní cesty by měly 

být rozšířeny za účelem nového růstu trhů a tvorby multimodálních služeb.  

91) Dle NAIADES II je vnitrozemská vodní doprava energeticky účinná a přispívá 

k cílům nízkouhlíkového hospodářství stanoveným v bílé knize EU o dopravní 

politice. Vnitrozemská plavba však ztratí svou komparativní výhodu v oblasti 

životního prostředí, pokud nebudou přijata opatření k dalšímu snížení emisí 

znečišťujících látek, zejména s ohledem na pokrok v odvětví silniční dopravy, ke 

kterému dochází díky zpřísňování emisních limitů. Cílem programu NAIADES II 

je dosáhnout cílů, jež vytyčuje bílá kniha EU o dopravě věnovaná přechodu 

nákladní přepravy na železniční a lodní dopravu a snižování emisí ve 

vnitrozemské vodní dopravě. K realizaci programu NAIADES II je nutno 

financovat podpůrná politická opatření (koordinaci, řízení a přípravné akce), 

výzkum a inovace, infrastrukturu a ekologizaci parku plavidel. Členské státy by 

měly vnitrozemskou vodní dopravu zahrnout do svých integrovaných územních 

investičních strategií a projektů a naplánovat podporu z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti. 

92) Akční program NAIADES II počítá s konkrétními zásahy, které jsou vázány na 

program podpory modernizace plavidel. K cílům zásahů patří např. zkvalitnění 

životního prostředí díky nízkým emisím, kvalita prostřednictvím inovací 

a integrace vnitrozemské vodní dopravy v multimodálním logistickém řetězci.  

93) Bílá kniha Komise „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření 

konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ 

(KOM(2011) 144 v konečném znění) zavedla novou evropskou dopravní politiku 

                                                 
12

  Body 44 a 72 rozhodnutí Komise ve věci N 358/2007.  

13
  Sdělení Komise o podpoře vnitrozemské vodní dopravy (KOM(2006) 6). 

14
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropského hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů – Směrem ke kvalitní vnitrozemské vodní dopravě NAIADES II (KOM(2013) 623 v 

konečném znění). 
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na období 2012–2020 s výhledem do roku 2050. K jejím primárním a novým 

cílům patří zásadní snížení závislosti Evropy na dovozu ropy a 60% redukce 

emisí uhlíku do roku 2050. Bílá kniha dále specifikuje cíl, podle něhož by 

30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km mělo být převedeno na jiné druhy 

dopravy, např. železniční či vnitrozemskou lodní dopravu, s tím, že do roku 2050 

by tento podíl měl překročit 50 %.  

94) Přílohu I bílé knihy tvoří seznam iniciativ, který v bodě 35 vymezuje tyto cíle: 

podporovat multimodální dopravu a jednovozové nákladní zásilky, stimulovat 

integraci vnitrozemských vodních cest do dopravního systému, propagovat 

ekologické inovace v nákladní dopravě a podporovat zavádění nových vozidel 

a plavidel a jejich modernizaci. Bod 22 specifikuje potřebu multimodálních 

řešení, jež využívají přepravy na dlouhé vzdálenosti.  

95) V dopravním odvětví je zejména relevantní dokument „Evropa 2020 – Strategie 

pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010) 2020 

v konečném znění), který v rámci iniciativy „Evropa účinněji využívající zdroje“ 

vytyčuje mj. cíl snížit v EU emise skleníkových plynů o 20 %, zvýšit na 20 % 

podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie a o 20 % zvýšit 

i energetickou účinnost.  

96) Rámec, s jehož pomocí mají členské státy strategii Evropa 2020 a reformy 

naplňovat, je vymezen v „Integrovaných hlavních směrech strategie Evropa 

2020“. Dopravní cíle jsou obsaženy v hlavních směrech 5 „Zefektivnit využívání 

zdrojů a snížit emise skleníkových plynů“ a 6 „Zlepšit obchodní a spotřebitelské 

prostředí a zmodernizovat průmyslovou základnu za účelem dosažení plné 

funkčnosti vnitřního trhu“. Tyto cíle jsou úzce navázány na stěžejní iniciativu 

„Průmyslová politika pro éru globalizace“, která vyžaduje, aby dopravní 

a logistické sítě poskytovaly průmyslu v celé Unii efektivní přístup k jednotnému 

trhu a k mezinárodnímu trhu za hranicemi Unie. 

97) Výše zmíněné dokumenty zdůrazňují důležitost podpory přeorientování dopravy 

nákladů ze silniční na dopravu železniční a vodní, podporu vnitrozemské vodní 

dopravy, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí.  

98) Komise konstatuje, že cílem Podprogramů 2 a 3 oznámeného režimu je naplnit 

cíle EU v odvětví vnitrozemské vodní dopravy, a to podporou adaptace 

stávajícího parku plavidel. Co se týče Podprogramu 2, tento přímo přispívá k 

přeorientování dopravy nákladů z dopravy silniční na jiné druhy dopravy. 

Podprogram 3 k tomuto také přispívá, a to zvýšením bezpečnosti ve vnitrozemské 

vodní dopravě.
15

  

99) Komise proto vyvozuje závěr, že opatření podpory, která jsou předmětem 

přezkumu, pomohou dosáhnout jasně vymezeného cíle společného zájmu, tedy 

potřebě koordinovat dopravu. 

.  

                                                 
15

 Toto je v souladu s rozhodovací praxí Komise, viz Rozhodnutí Komise ze dne 20. května 2008 ve věci 

N358/2007 – Česká republika – Režim státní podpory pro hospodářské subjekty na modernizaci 

plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2008 ve věci N 

651/2007 – Francie – Prolongation et actualisation du Plan d'aide aux transporteurs de marchandises 

par voies navigables (Aide d’Etat N 38/2004) pour la période 2008–2012 či rozhodnutí Komise ze dne 

5. června 2013 ve věci SA.35139 (2012/N) – Francie – Prolongation et actualisation du Plan d'Aides à 

la Modernisation et à l'Innovation de la flotte fluviale (N 651/2007) pour la période 2013–2017.  
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3.3.2.3. Nezbytnost podpory (selhání trhu) a její motivační účinek  

100) Podpora musí být nezbytná k dosažení cíle společného zájmu a musí mít 

motivační účinek, tzn. musí změnit chování podniku, který je jejím příjemcem, 

a to tak, že tento podnik zahájí další činnost, kterou by bez poskytnutí podpory 

nevykonával vůbec anebo jen v omezeném rozsahu či jiným způsobem, takže by 

cíle společného zájmu dosaženo nebylo. 

101) Pokud jde o parametry stávajícího režimu podpory, jež se oproti režimu 

původnímu nezměnily, připomíná Komise svůj předchozí závěr
16

, že opatření 

podpory je nezbytné. Změny ve způsobilých nákladech, které jsou technického 

charakteru, nemění na tomto závěru nic, s tím, že je lze z následujících důvodů 

považovat za vyhovující požadavkům na nezbytnost a motivační účinek.  

102) Komise připomíná, že intermodální hospodářská soutěž v dopravním odvětví trpí 

selháním trhu, neboť různé druhy dopravy nehradí reálné náklady záporných 

externalit, jimiž zatěžují společnost.  

103) Vzhledem k omezenému podílu, jejž vnitrozemská vodní doprava v České 

republice mezi různými druhy dopravy zaujímá, a opačně, vzhledem k potenciálu 

české sítě vodních cest je opatření, jež Česká republika přijala v rámci programu 

modernizace plavidel, koncipováno tak, aby napravilo selhání trhu, jež plyne 

ze  strukturálních překážek, jelikož hloubka Labe závisí na množství srážek, což s 

sebou nese kapacitní omezení plavidel, což omezuje možnosti, které mají 

provozovatelé plavidel v rámci modernizace parku plavidel. Komise konstatuje, 

že v případě neexistence státní podpory by tak samotné tržní síly nepostačovaly k 

tomu, aby podnítily nezbytné investice. Posuzovaná opatření jsou koncipována 

tak, aby provozovatelům vnitrozemské vodní dopravy umožnila tyto překážky 

překonat. 

104) Technická adaptace plavidel umožňuje, aby byla plavidla vnitrozemské vodní 

dopravy vybavena dostatečnými a modernizovanými nákladovými prostory v 

dobrém stavu, čímž tento druh dopravy nabývá pro zákazníky na atraktivitě. Tato 

opatření jsou tudíž nezbytná k rozvoji trhu vnitrozemské nákladní vodní dopravy. 

Konkrétněji platí, že je průběžných investic do modernizace a inovací nadále 

zapotřebí k tomu, aby si vnitrozemská vodní doprava udržela náskok jakožto 

efektivní, bezpečný a ekologický druh dopravy.  

105) Komise konstatuje, že článek 8 nařízení Rady (ES) č. 546/2014 ze dne 15. května 

2014 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu 

loďstva Společenství
17

, které bylo provedeno nařízením Komise (ES) č. 181/2008 

ze dne 28. února 2008
18

, vyzývá členské státy, aby přijaly opatření, která zejména 

podporují přizpůsobení plavidel technickému pokroku za účelem zlepšení 

pracovních podmínek a zpřísnění technických požadavků na bezpečnost. 

                                                 
16

 Body 59 a 67 rozhodnutí Komise ve věci N 358/2007. 

17
  Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 15. 

18
  Text, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory 

vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství (Úř. věst. L 56, 29.2.2008, 

s. 8). 
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106) Komise rovněž konstatuje, že náklady na úpravy plavidel v rámci Podprogramů 2 

a 3 jsou v poměru k velikosti podniků příjemců vysoké, stejně jako náklady na 

školení zaměstnanců, kteří daná zařízení doposud nepoužívali. Pokud jde 

o Podprogram 3, zastává Komise v souladu se svou rozhodovací praxí
19

 názor, že 

pořízení vybavení, které má zvýšit bezpečnost dopravy, je slučitelné s článkem 93 

SFEU. 

107) Komise tudíž dospěla k závěru, že je státního zásahu v odvětví vnitrozemské 

plavby zapotřebí, zejména zohledníme-li cíl předmětného režimu podpory, tedy 

umožnit provozovatelům plavidel vnitrozemské vodní dopravy překonat 

strukturální překážky v tomto sektoru.  

108) V neposlední řadě platí, že jelikož investiční projekty nesmějí být zahájeny dříve, 

než příjemce podá u vnitrostátních orgánů žádost o podporu (bod 16)), lze mít za 

to, že podpora má motivační účinek.  

109) S ohledem na výše uvedené dospěla Komise k závěru, že podpora v rámci 

oznámeného režimu bude nutná k podpoře koordinace nákladní dopravy a bude 

příjemce motivovat k dalším investicím, které by bez podpory nerealizovali. 

3.3.2.4. Přiměřenost podpory  

110) Objem podpory, který je na každý podprogram tohoto režimu alokován, činí v 

průměru zhruba 870,000 EUR ročně (viz oddíl 2.5), což je částka velmi omezená, 

přihlédneme-li k poměrně vysokému počtu potenciálních příjemců a skutečnosti, 

že je podpora udělována v soutěžním nabídkovém řízení. Způsobilé náklady jsou 

přesně definovány a jsou v souladu s cílem režimu. Navíc je individuální podpora 

poskytnuta pouze poté, co je její nutnost dokázána v detailním hypotetickém 

srovnávacím scénáři.  

111) Oproti původnímu režimu byla navýšena intenzita podpory. V případě 

Podprogramů 2 a 3 je tato intenzita maximálně 85 % pro malé podniky 

a maximálně 75 % pro střední podniky. Toto odráží skutečnost, že v předchozím 

období, kdy byla maximální intenzita podpory stanovena na 49 %, byla 

z rozpočtu vyčleněného na oba podprogramy čerpána jen nevelká část s tím, že 

mnoho úspěšných žádostí bylo staženo kvůli nedostatku finančních prostředků.  

112) Vyšší intenzity pomoci jsou vyváženy tím, že i) podpora, kterou může jednotlivé 

plavidlo za dobu účinnosti režimu podpory získat na veškeré modernizační práce, 

bude omezena na 30 % z ceny nového referenčního plavidla (viz oddíl 2.5), a ii) 

úspěšné žádosti budou vybrány v soutěžním nabídkovém řízení. Tento výběrový 

proces bude bodově zvýhodňovat žadatele požadující nižší intenzitu podpory (viz 

oddíl 2.7). Lze tedy usoudit, že je dostatečně zajištěno, že pomoc tak bude 

omezená na minimum a tudíž je přiměřená. Skutečně, vzhledem k omezeným 

finančním prostředkům v rámci režimu, budou žadatelé o pomoc motivováni k 

                                                 
19

  Rozhodnutí Komise ze dne 20. května 2008 ve věci N358/2007 – Česká republika – Režim státní 

podpory pro hospodářské subjekty na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, 

rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2008 ve věci N 651/2007 – Francie – Prolongation et 

actualisation du Plan d'aide aux transporteurs de marchandises par voies navigables (Aide d’Etat 

N 38/2004) pour la période 2008–2012 či rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2013 ve věci SA.35139 

(2012/N) – Francie – Prolongation et actualisation du Plan d'Aides à la Modernisation et 

à l'Innovation de la flotte fluviale (N 651/2007) pour la période 2013–2017.  
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tomu, aby žádali o co možná nejnižší intenzitu pomoci, aby zvýšili své šance být 

vybráni v soutěžním nabídkovém řízení. .  

113) Intenzitu podpory, která je navrhována v rámci oznámeného režimu, tudíž lze 

považovat za přiměřenou sledovanému cíli režimu. 

3.3.2.5. Otevřený a nediskriminační přístup k opatření podpory 

114) Režim je otevřen všem provozovatelům z řad malých a středních podniků, jejichž 

plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky, bez ohledu na státní 

příslušnost provozovatele (bod 9)).  

115) Podpora bude poskytnuta za předpokladu, že žadatel splní stanovené podmínky. 

Postup poskytování podpory ukládá všem potenciálním příjemcům tytéž 

povinnosti a stanoví objektivní pravidla, jimiž se řídí výpočet nákladů i výše 

podpory.  

116) Komise tudíž dospěla k závěru, že podpora bude poskytována otevřeným 

a nediskriminačním způsobem.  

3.3.2.6. Narušení hospodářské soutěže 

117) Cílem programu modernizace plavidel je do určité míry omezit konkurenční 

nerovnováhu mezi vnitrozemskou vodní dopravou a dopravou silniční. Tato 

nerovnováha je zčásti dána stářím dopravních zařízení, jež je zase důsledkem 

selhání trhu při zajišťování obnovy a modernizace parku vnitrozemské vodní 

dopravy v České republice.  

118) Komise konstatuje, že na program modernizace plavidel je vyčleněn omezený 

rozpočet v objemu 15,6 milionu EUR, jenž bude během šesti let uvolňován mezi 

poměrně velký počet potenciálních příjemců, který by podle českých orgánů mohl 

dosáhnout až 50.  

119) České orgány dále uvedly, že vzhledem k hloubce Labe na českém území je 

v České republice na straně jedné jen omezená přítomnost zahraničních plavidel 

a na straně druhé česká plavidla nejsou schopna konkurovat plavidlům 

zahraničním, která jsou provozována na hlubších úsecích řeky a mají větší 

kapacitu. Informace, jež má Komise k dispozici, tedy v úhrnu ukazují, že 

pozitivní účinky podpory kompenzují případné narušení hospodářské soutěže.  

120) Z uvedeného vyplývá, že je režim v souladu s dopravní politikou EU a nevede 

k narušení hospodářské soutěže v rozporu se společným zájmem. 

3.3.2.7. Závěr o slučitelnosti opatření 

121) S ohledem na výše uvedené je Komise toho názoru, že Podprogramy 2 a 3 

oznámeného opatření podpory jsou na základě článku 93 SFEU slučitelné 

s vnitřním trhem.  

4. ZÁVĚR 

S ohledem na výše uvedené se Komise rozhodla: 
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 nevznášet proti předmětné podpoře námitky, a to z důvodu slučitelnosti podpory 

s vnitřním trhem podle článku 93 a čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. 

Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zpřístupněny třetím 

osobám, uvědomte o tom prosím Komisi do patnácti pracovních dnů od data jeho 

doručení. Pokud Komise neobdrží v této lhůtě odůvodněnou žádost, bude předpokládat, 

že souhlasíte se zpřístupněním těchto informací třetím osobám a se zveřejněním úplného 

znění tohoto dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Vaše žádost by měla být zaslána elektronicky na tuto adresu: 

Commission européenne / Europese Commissie   

Direction générale de la concurrence   

Greffe des aides d’État   

1049 Bruxelles/Brussel   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

S úctou 

za Komisi 

 

Margrethe VESTAGER 

členka Komise 
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