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C(2021) 5519 final

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ
Tento dokument je poskytnut pouze pro
informační účely.

Státní podpora SA.63452 (2021/N) – Česko
Mapa regionální podpory pro Česko (1. ledna 2022 – 31. prosince 2027)
Vaše Excelence,
1.

POSTUP

1)

Dne 19. dubna 2021 přijala Komise pokyny k regionální státní podpoře 1, které
použije k posouzení slučitelnosti veškeré regionální podpory podléhající
oznamovací povinnosti, která bude nebo má být poskytnuta po 31. prosinci 2021
(dále jen „pokyny k regionální podpoře“). Podle bodu 189 pokynů k regionální
podpoře by měl každý členský stát oznámit Komisi jedinou mapu regionální
podpory použitelnou od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027. Všechny schválené
mapy regionální podpory budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a
budou tvořit nedílnou součást pokynů k regionální podpoře.

2)

Elektronickým oznámením ze dne 10. června 2021, který Komise zaevidovala
téhož dne (2021/2051353), české orgány v souladu s postupem podle čl. 108 odst.
3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) oznámily svůj návrh
mapy regionální podpory pro Českou republiku s platností od 1. ledna 2022 do
31. prosince 2027.
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Úř. věst. C 153, 29.4.2021, s. 1.

Jakub KULHÁNEK
ministr zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
Česká Republika
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111.

2.

POPIS OZNÁMENÉ MAPY REGIONÁLNÍ PODPORY

3)

Území Česka se skládá z osmi regionů NUTS 2. Podle přílohy I pokynů k
regionální podpoře jsou čtyři z těchto regionů NUTS 2 způsobilé pro podporu
podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU (dále jen „oblasti podle písmene a)“) a tři
jsou způsobilé podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU (dále jen „oblasti podle
písmene c)“). Vzhledem k tomu, že Česku nebylo přiděleno žádné další pokrytí
pro určení předem nestanovených oblastí podle písmene c) 2, není zbývající region
NUTS 2 Praha pro regionální podporu způsobilý.
2.1.

Navrhované oblasti podle písmene a)

4)

České orgány ve svém oznámení navrhují, aby regionům NUTS 2 CZ04
Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava a CZ08
Moravskoslezsko, na něž se vztahuje výjimka podle čl. 107 odst. 3 písm. a)
SFEU, byla poskytnuta podpora jako oblastem podle písmene a) od 1. ledna 2022
do 31. prosince 2027.

5)

České orgány navrhují použít na celé období od 1. ledna 2022 do 31. prosince
2027 maximální intenzitu podpory pro velké podniky v regionu CZ04
Severozápad ve výši 40 % a v regionech CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední
Morava a CZ08 Moravskoslezsko ve výši 30 %.

6)

České orgány ve svém oznámení oznámily svůj záměr využít zvýšení
maximálních intenzit podpory pro území, která budou určena pro podporu z
Fondu pro spravedlivou transformaci.
2.2.

Navrhované předem stanovené oblasti podle písmene c) 3

7)

České orgány ve svém oznámení navrhují, aby regionům NUTS 2 CZ02 Střední
Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod, na něž se vztahuje výjimka podle čl.
107 odst. 3 písm. a) SFEU, byla poskytnuta podpora jako předem stanoveným
oblastem podle písmene c) od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.

8)

České orgány navrhují použít maximální intenzitu podpory pro velké podniky v
těchto regionech NUTS 2 v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024 ve výši
20 % a v období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2027 ve výši 15 %.

9)

Podle bodu 184 pokynů k regionální podpoře navrhují české orgány zvýšit
maximální intenzitu podpory v okresech Rakovník, Kladno, Mělník, Plzeň-sever
a Tachov, které sousedí s regionem NUTS 2 CZ04 Severozápad, pro celé období
od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027 na 25 %.
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Bod 163 pokynů k regionální podpoře definuje předem nestanovené oblasti podle písmene c) jako
oblasti, které může členský stát podle vlastního uvážení označit za oblasti podle písmene c), pokud
prokáže, že tyto oblasti splňují určitá socioekonomická kritéria.

3

Bod 163 pokynů k regionální podpoře definuje předem stanovené oblasti podle písmene c) jako
oblasti, které splňují určité stanovené podmínky, a které členský stát může proto bez dalšího
odůvodnění označit jako oblasti podle písmene c).
2

2.3.

Maximální intenzity podpory ve prospěch MSP

10)

České orgány ve svém oznámení navrhují, aby maximální intenzity podpory pro
velké podniky mohly být zvýšeny o 10 procentních bodů u středních podniků a o
20 procentních bodů u malých podniků na jejich počáteční investice se
způsobilými náklady až do výše 50 milionů EUR.

3.

POSOUZENÍ
3.1.

Navrhované oblasti podle písmene a) a navrhované maximální
intenzity podpory

11)

Podle bodu 158 pokynů k regionální podpoře splňují regiony NUTS 2, jejichž
HDP na obyvatele je nižší nebo roven 75 % průměru EU-27, podmínky čl. 107
odst. 3 písm. a) SFEU. Oblasti, které české orgány navrhly pro podporu jako
oblasti podle písmene a) na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027, jsou
tyto regiony NUTS 2: CZ04 Severozápad s HDP 63,67 % průměru EU-27, CZ05
Severovýchod s HDP 75,00 % průměru EU-27, CZ07 Střední Morava s HDP
73,33 % průměru EU-27 a CZ08 Moravskoslezsko s HDP 74,33 % průměru EU27. Tyto oblasti proto splňují podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU.

12)

Bod 179 pokynů k regionální podpoře stanoví, že maximální intenzita podpory
pro velké podniky v oblastech podle písmene a) s HDP na obyvatele vyšším než
55 % a nižším nebo rovným 65 % průměru EU-27 nesmí překročit 40 %. V
oblastech podle písmene a), jejichž HDP na obyvatele přesahuje 65 % průměru
EU-27, nesmí intenzita podpory pro velké podniky přesáhnout 30 %.

13)

U regionu CZ04 Severozápad navrhují české orgány maximální intenzitu podpory
pro velké podniky ve výši 40 %. U oblastí CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední
Morava a CZ08 Moravskoslezsko navrhují české orgány maximální intenzitu
podpory pro velké podniky ve výši 30 %. Vzhledem k HDP na obyvatele každé z
těchto oblastí podle písmene a), resp. 63,67 %, 75,00 %, 73,33 % a 74,33 %
průměru EU-27, jsou navrhované intenzity podpory v souladu s ustanoveními
pokynů k regionální podpoře.

14)

České orgány oznámily svůj záměr využít zvýšení maximálních intenzit podpory
pro území, která by byla určena pro podporu z Fondu pro spravedlivou
transformaci. Komise se domnívá, že jelikož dosud neschválila územní plán
spravedlivé transformace pro Česko, nelze tento potenciální nárůst do mapy
regionální podpory prozatím zahrnout. Podle bodu 87 pokynů k regionální
podpoře však platí, že jakmile Komise schválí územní plán spravedlivé
transformace, může být mapa regionální podpory ČR aktualizována. České
orgány se vyzývají, aby tuto budoucí změnu Komisi oznámily.
3.2.

15)

Navrhované předem stanovené oblasti podle písmene c) a navrhované
maximální intenzity podpory

Podle bodu 164 pokynů k regionální podpoře má Komise zato, že členské státy
musí mít dostatečné pokrytí podle písmene c), aby mohly jako oblasti podle
písmene c) označit oblasti, které měly v mapě regionální podpory v období 2017–
2020 status podle písmene a), ale které již za oblast podle písmene a) nejsou
považovány. Příloha I pokynů k regionální podpoře uznává, že regiony NUTS 2
CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod byly v období 2017–
3

2020 oblastmi podle písmene a), a proto splňují podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c)
SFEU.
16)

Bod 182 pokynů k regionální podpoře stanoví, že maximální intenzita podpory
pro velké podniky v bývalých oblastech podle písmene a) nesmí přesáhnout 15 %.

17)

Bod 183 pokynů k regionální podpoře stanoví, že intenzitu podpory ve výši 15 %
v bývalých oblastech podle písmene a) lze do 31. prosince 2024 zvýšit až o 5
procentních bodů.

18)

Navrhované intenzity podpory pro předem stanovené oblasti podle písmene c) ve
výši 20 % do 31. prosince 2024 a ve výši 15 % na období od 1. ledna 2025 do 31.
prosince 2027 jsou proto v souladu s ustanoveními pokynů k regionální podpoře.

19)

Bod 184 pokynů k regionální podpoře stanoví, že sousedí-li oblast podle písmene
c) s oblastí podle písmene a), mohou být maximální intenzity podpory v
regionech NUTS 3 nebo v částech regionů NUTS 3 v této oblasti podle písmene
c) zvýšeny podle potřeby tak, aby rozdíl v intenzitách podpory mezi těmito
dvěma oblastmi nepřesahoval 15 procentních bodů. Maximální intenzita podpory
v oblasti CZ04 Severozápad podle písmene a) činí pro období od 1. ledna 2022 do
31. prosince 2027 40 %. Vzhledem k tomu, že okresy Rakovník, Kladno a Mělník
náležející k regionům NUTS 2 CZ02 Střední Čechy a Plzeň-sever a Tachov, které
patří k regionu NUTS 2 CZ03 Jihozápad, sousedí s regionem CZ04 Severozápad,
lze intenzitu podpory pro velké podniky v těchto okresech zvýšit na 25 %.
3.3.

20)

V souladu s bodem 186 pokynů k regionální podpoře lze maximální intenzity
podpory pro velké podniky zvýšit až o 20 procentních bodů u malých podniků
nebo až o 10 procentních bodů v případě středních podniků. Zvýšené maximální
intenzity podpory pro MSP se však nebude vztahovat na podporu poskytnutou
velkým investičním projektům ve smyslu bodu 19 odst. 18 pokynů k regionální
podpoře.
3.4.

21)

Zvýšené intenzity podpory ve prospěch MSP

Další závazky přijaté českými orgány

Komise bere na vědomí následující závazky přijaté českými orgány v oznámení:
a)

České orgány potvrdily, že pokud se nepoužije nařízení o blokových
výjimkách, budou všechny záměry poskytnout regionální podporu
oznámeny Komisi v souladu s čl. 108 odst. 3 SFEU, a to buď jako režim
podpory, nebo jako individuální oznámení.

b)

České orgány potvrdily, že veškerá regionální investiční podpora bude
respektovat maximální intenzity podpory dotčeného regionu, jak jsou
definovány v mapě regionální podpory schválené Komisí a zveřejněné v
Úředním věstníku Evropské unie.

c)

České orgány potvrdily, že u velkých investičních projektů (podle definice
v bodě 19 odst. 18 pokynů k regionální podpoře) budou stropy podpory
daného regionu, jak jsou definovány v mapě regionální podpory schválené
a zveřejněné Komisí, upraveny podle vzorce uvedeného v bodě 19 odst. 3
pokynů k regionální podpoře.
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3.5.

Celkové shrnutí

22)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zastává Komise názor, že mapa
regionální podpory ČR oznámená pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince
2027 je v souladu s pokyny k regionální podpoře.

4.

ZÁVĚR

23)

S ohledem na výše uvedené se Komise rozhodla:
–

schválit mapu regionální podpory ČR uvedenou v příloze na období od 1.
ledna 2022 do 31. prosince 2027, neboť splňuje podmínky stanovené v
Pokynech k regionální státní podpoře přijatých dne 19. dubna 2021,

–

Úplné znění tohoto dopisu v závazném jazykovém znění bude zveřejněno
na této internetové stránce:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

S úctou
Za Komisi

Margrethe VESTAGER
výkonná místopředsedkyně
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PŘÍLOHA rozhodnutí ve věci SA.63452 (2021/N)
Pokyny k regionální státní podpoře
(Úř. věst. C 153, 29.4.2021, s. 1.)
ČESKO – Mapa regionální podpory použitelná od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027)
Kód
zóny

Název zóny

Maximální intenzity podpory
použitelné na regionální
podporu poskytnutou velkým
podnikům 4

Oblasti podle písmene a)
Kód NUTS Název regionu NUTS

Maximální intenzita podpory
(velké podniky)
1. 1. 2022 – 31. 12. 2027

CZ04

Severozápad

40 %

CZ05

Severovýchod

30 %

CZ07

Střední Morava

30 %

CZ08

Moravskoslezsko

30 %

Předem stanovené oblasti podle písmene c)
Kód NUTS Název regionu NUTS

Maximální intenzita podpory
(velké podniky)

CZ02

CZ03

CZ06

4

1. 1. 2022 –
31. 12. 2024

1. 1. 2025 –
31. 12. 2027

Okresy: Rakovník, Kladno, Mělník.

25 %

25 %

Okresy: Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk,
Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora.

20 %

15 %

Okresy: Plzeň-sever, Tachov.

25 %

25 %

Okresy: Rokycany, Plzeň, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor,
Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český
Krumlov.

20 %

15 %

Jihovýchod

20 %

15 %

Střední Čechy

Jihozápad

U investičních projektů se způsobilými náklady nepřesahujícími 50 milionů EUR se tento strop
zvyšuje pro střední podniky o 10 procentních bodů a pro malé podniky, jak jsou definovány v
doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků
(Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36), o 20 procentních bodů. U velkých investičních projektů se
maximální intenzity podpory pro velké podniky vztahují rovněž na střední a malé podniky. U
velkých investičních projektů se tyto maximální intenzity podpory upravují v souladu s čl. 19 odst. 3
pokynů k regionální podpoře.

