EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 12.11.2015
C(2015) 8010 final
Věc:

Státní podpora – Česká republika
SA.43314 (2015/N)
Podpora
zpracování
zemědělských
produktů
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

a zvyšování

Vážený pane,
Evropská komise tímto České republice oznamuje, že se po přezkoumání informací, které
jí k výše uvedenému režimu státní podpory poskytly české orgány, rozhodla nevznést
žádné námitky, jelikož předmětný režim je slučitelný s vnitřním trhem podle čl. 107
odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).
Komise při rozhodování vycházela z těchto skutečností:
1.
1)

2.

POSTUP
Dopisem ze dne 14. října 2015, zaevidovaným Komisí téhož dne, oznámila Česká
republika Komisi podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU výše zmíněný
režim podpory.
POPIS
2.1.

2)

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti
potravinářského průmyslu
2.2.

3)

Název

Cíl

Uvedeným oznámením hodlají orgány České republiky upravit režim podpory
SA.38862 (2014/NN), schválený rozhodnutím C(2014) 5867 ze dne 12. srpna
2014. Navrhovaná úprava se týká intenzity podpory a odpovídajícího navýšení
rozpočtu. Kromě těchto podstatných úprav oznámily české orgány i několik
technických změn.

PhDr. Lubomír Zaorálek
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
Česká republika
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique; Europese Commissie, B-1049 Brussel – België; Telefon: 32 2 2991111

2.3.
4)

Právní základ

Právním základem je


zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (čl. 2 odst. 1);



zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě §2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (dále jen „zásady, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotací“).
2.4.

Doba trvání

Režim podpory SA.38862 v upravené podobě se oznamuje na období od 1. ledna
2016 do 31. prosince 2020.

5)

2.5.

Rozpočet

6)

Navrhuje se zvýšit celkový rozpočet schválený pro režim podpory SA.38862,
který nyní činí 1,4 miliardy CZK (přibližně 52 milionů EUR), na 1,65 miliardy
CZK (přibližně 61 milionů EUR).

7)

Přibližný roční rozpočet se tak zvýší z 200 milionů CZK (přibližně 7,4 milionu
EUR) na 250 milionů CZK (přibližně 9,2 milionu EUR).
2.6.

Příjemci

8)

Příjemci jsou velké podniky působící v oblasti výroby potravin a nápojů.

9)

České orgány upřesnily, že k podpoře budou způsobilí příjemci, jejichž sídlo se
nachází na území celé České republiky kromě hlavního města Prahy.

10)

V souvislosti s dalšími podrobnostmi ohledně příjemců odkazuje Komise na 7. až
10. bod odůvodnění rozhodnutí C(2014) 5867.
2.7.

Popis režimu podpory

11)

Cílem režimu podpory SA.38862 je poskytovat podporu podnikům v oblasti
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, aby se díky lepším
hygienickým podmínkám zpracování potravin a díky sledování kvality zvýšila
kvalita zemědělských výrobků (včetně potravin).

12)

Podporu ve formě přímého grantu lze využít k pořízení nových technologií
a technických zařízení, které doplní a modernizují stávající strojní vybavení.

13)

Uvedeným oznámením hodlají orgány České republiky povolit vyšší maximální
intenzitu podpory. Navrhuje se zvýšit objem způsobilých nákladů z původních
25 % na 50 %.

14)

Kromě výše uvedených podstatných úprav oznámily české orgány i tyto technické
změny:


za udělování podpory bude odpovídat pouze ministerstvo zemědělství; Státní
zemědělský intervenční fond (SZIF) tuto pravomoc již nemá;
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na základě provedeného interního auditu bylo provedeno zpřesnění některých
použitých termínů a definic: v předmětu dotace byl termín „investice“ nahrazen
termínem „investice do technologií“ z důvodu upřesnění uznatelnosti
„stavebních“ nákladů, které jsou uznatelné pouze v přímém vztahu k instalaci
nově zakoupených zařízení. V části „Obsah žádosti“ byly zdůrazněny náležitosti
předkládaného projektu.

15)

České orgány potvrdily, že změny uvedené výše ve 14. bodu odůvodnění jsou
pouze formální a mají vysvětlující charakter a nemění předmět a cíl podpory.

16)

Orgány České republiky potvrdily, že s výjimkou výše uvedených úprav zůstávají
všechny ostatní podmínky a závazky přijaté Českou republikou nezměněné.

17)

V souvislosti s podrobným popisem uvedeného režimu podpory proto Komise
odkazuje na rozhodnutí C(2014) 5867.

3.

POSOUZENÍ
3.1.

Existence podpory – použití čl. 107 odst. 1 SFEU

18)

Aby bylo možné použít čl. 107 odst. 1 SFEU, musí režim skýtat hospodářskou
výhodu, kterou by podnik při běžném podnikání jinak nezískal, podpora musí být
poskytnuta určitým podnikům, a sice členským státem nebo ze státních
prostředků a opatření/režim musí být schopny ovlivnit obchod mezi členskými
státy.

19)

Jak bylo uvedeno v rozhodnutí C(2014) 5867, splňuje tento režim podpory
podmínky čl. 107 odst. 1 SFEU, a tudíž představuje státní podporu ve smyslu
uvedeného článku (viz 47. až 52. bod odůvodnění rozhodnutí C(2014) 5867).
Podporu lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem pouze tehdy, pokud na ni
lze vztáhnout jednu z výjimek stanovených ve SFEU.
3.2.

20)

Zákonnost podpory – použití čl. 108 odst. 3 SFEU

Úprava režimu podpory SA.38862 (2014/NN) byla Komisi oznámena dne
14. října 2015. Úprava dosud nebyla provedena. Česká republika tedy splnila
svou povinnost podle čl. 108 odst. 3 SFEU.
3.3.

Slučitelnost podpory s vnitřním trhem
3.3.1.

21)

1

Použití čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU

Komise posoudila slučitelnost režimu podpory SA.38862 (2014/NN) podle
pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví
a ve venkovských oblastech1 (dále jen „pokyny“), části I, kapitoly 3 „Společné
zásady pro posouzení slučitelnosti“ a části II kapitoly 1 oddílu 1.1.1.4. „Podpora
na investice související se zpracováním zemědělských produktů a uváděním
zemědělských produktů na trh“. Bylo shledáno, že režim podpory splňuje všechny
příslušné podmínky pokynů. V souvislosti s podrobnostmi a závěry posouzení
slučitelnosti režimu podpory SA.38862 odkazuje tedy Komise zcela na
rozhodnutí C(2014) 5862.

Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1.
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22)

Slučitelnost navrhované úpravy maximální intenzity podpory, jejíž zvýšení
na 50 % způsobilých nákladů se navrhuje, se však ještě musí posoudit.

23)

Podle bodu 171(c) pokynů nesmí maximální míra podpory přesáhnout 50 %
částky způsobilých investičních nákladů v méně rozvinutých regionech a ve všech
regionech, jejichž HDP na obyvatele byl v období od 1. ledna 2007
do 31. prosince 2013 nižší než 75 % průměru EU-25 za dané referenční období,
avšak jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 75 % průměru HDP v EU-27.

24)

V této souvislosti české orgány uvedly, že k podpoře v rámci tohoto režimu
budou způsobilí příjemci, jejichž sídlo se nachází na území celé České republiky
kromě hlavního města Prahy. HDP hlavního města Prahy na obyvatele přesahuje
100 % průměru EU. HDP na zbývajícím území České republiky je nižší než 75 %
průměru EU2.

25)

Zvýšená intenzita podpory tedy dodržuje maximální omezení stanovené v bodě
171(c) pokynů.

26)

Technické úpravy uvedené výše ve 14. bodě odůvodnění nemají na posouzení
slučitelnosti režimu podpory vliv.

27)

Z výše uvedených skutečností lze vyvodit, že dotčený režim podpory je v souladu
s příslušnými ustanoveními pokynů, a proto se považuje za slučitelný s vnitřním
trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU.

4.

ZÁVĚR

S ohledem na výše uvedené se Komise rozhodla:
–
nevznést proti předmětnému režimu námitky, neboť je slučitelný s vnitřním trhem
podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU.
Pokud jakákoliv část tohoto dopisu podléhá služebnímu tajemství dle sdělení Komise
o profesním tajemství a neměla by být zveřejněna, informujte o tom Komisi do patnácti
pracovních dnů od oznámení tohoto dopisu. Neobdrží-li Komise v uvedené lhůtě
odůvodněnou žádost, bude to považovat za souhlas České republiky se zveřejněním
plného znění tohoto dopisu. Pokud Česká republika požaduje, aby se na některé
informace vztahovala povinnost zachovávat služební tajemství, označte, na které části se
má tato povinnost vztahovat, a u každé části, kterou si nepřeje zveřejnit, uveďte příslušné
důvody.

2

Zdroj: mapa regionální podpory České republiky na období 2014–2020.
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Vaše žádost by měla být zaslána prostřednictvím zabezpečeného systému elektronické
pošty Public Key Infrastructure (PKI) v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES)
č. 794/20043 na adresu: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Za Komisi

Phil HOGAN
člen Komise

3

Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č.
659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 140,
30.4.2004, s. 1).
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