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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU 

1.1. Souvislosti politiky 

Účelem regionální státní podpory je prosazovat rozvoj znevýhodněných regionů v Evropě 
podporou soukromých produktivních investic nebo v omezené míře poskytnutím provozní 
podpory. 

Pokyny k regionální podpoře stanoví pravidla, za kterých mohou členské státy poskytovat 
státní podporu pro regionální hospodářský rozvoj. Jejich součástí jsou také mapy regionální 
podpory, které definují, ve kterých oblastech mohou podniky obdržet regionální státní 
podporu a v jaké intenzitě.  

Platnost pokynů k regionální podpoře (pokyny k regionální podpoře, sdělení Komise 
o kritériích pro podrobné posouzení regionální podpory pro velké investiční projekty, obecné 
nařízení o blokových výjimkách) vyprší na konci roku 2013. Komise se proto zavázala, že 
provede jejich revizi.  

Revize pokynů k regionální podpoře musí vzít v úvahu tyto hlavní směry vývoje:  

– zjevné celkové snížení regionálních rozdílů v EU v období 2007–20131 a odlišné 
dopady hospodářské krize na regionální úrovni; 

– stále rozšířenější využívání nařízení o blokových výjimkách pro poskytování 
regionální podpory ze strany členských států (čímž se vyhýbají nutnosti předchozího 
oznamování Komisi) a zahájení plánu modernizace státní podpory2, jehož účelem je 
zjednodušit a racionalizovat pravidla státní podpory a zaměřit dodržování těchto 
pravidel na podporu, která nejvíce narušuje hospodářskou soutěž;  

– potřebu zajistit soulad s reformou politiky soudržnosti EU na období 2014–2020 
a vzít v potaz jiné politiky EU v rámci strategie Evropa 2020. 

1.2. Obecné problémy politiky 

Politickým cílem kontroly regionální státní podpory je zajistit, aby podpora vedla 
k pozitivním výsledkům z hlediska zvýšené ekonomické aktivity v podporovaných oblastech3 
a aby tyto pozitivní dopady převážily nad potenciálními negativními účinky z hlediska 
omezení obchodu a hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Účelem revize pokynů k regionální 
podpoře je tedy řešit dva hlavní problémy, a sice: 

1) Efektivnost regionální státní podpory jako politického nástroje podpory regionálního 
hospodářského rozvoje: Některé podniky se mohou rozhodnout investovat do podpo-
rovaných oblastí i v případě, že podpora není poskytována. V zájmu využití regio-
nální podpory k využití pákového efektu dalších soukromých investic 
v podporovaných oblastech je proto nezbytně nutná přiměřená kontrola pobídkového 
účinku. Neúčinné ověřování pobídkového účinku s sebou nese značné riziko nad-

                                                 
1 Měřeno na úrovni NUTS 2, zúžením rozložení HDP na hlavu v porovnání s průměrem EU-27. 
2 Sdělení Komise: Modernizace státní podpory v EU, 8.5.2012, COM(2012) 209 final. 
3 Tj. oblasti určené jako způsobilé pro regionální podporu na základě čl. 107 odst. 3 písm. a) nebo c) 

SFEU („oblasti podle písmene a) a oblasti podle písmene c)“).  
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měrné zátěže, která může narušit hospodářskou soutěž a která oslabuje přidanou 
hodnotu regionální podpory jako nástroje hospodářského rozvoje. 

2) Účinnost pravidel regionální státní podpory při zajištění kontroly nad dopady na hos-
podářskou soutěž ze strany Komise a členských států: Členské státy provádějí pravi-
dla regionální podpory různým způsobem, což může ohrozit integritu vnitřního trhu 
(s tím, že se regiony snaží „přelicitovat“ jeden druhý prostřednictvím podpory). Kon-
trola Komise nad negativními účinky regionální podpory se v současné době neza-
měřuje na situace, ve kterých je pravděpodobnější, že dojde k omezování hospodář-
ské soutěže, což vyvolává nerovnováhu a zapříčiňuje neefektivní řízení politik státní 
podpory ze strany členských států a Komise. 

Další, druhotné problémy politiky souvisejí s potřebou souladu mezi kontrolou regionální 
státní podpory a jinými oblastmi politiky EU a potřebou zjednodušit pravidla a procesy 
a omezit administrativní formality. 

1.3. Problémy související se strukturou a uplatňováním pokynů k regionální 
podpoře 

• Poměr podporovaných oblastí v EU: Na jaké úrovni stanovit celkový podíl 
obyvatelstva pokrytého podporou v podporovaných oblastech? Ospravedlňuje 
omezení regionálních rozdílů snížení celkového podílu obyvatelstva pokrytého 
podporou nebo by s ohledem na hospodářský propad měl být současný podíl 
obyvatelstva pokrytého podporou zachován? Mělo by se počítat s celkovým 
přehodnocením map, jakmile bude znám plný rozsah krize na regionální úrovni? 

• Nejpotřebnější regiony na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni: Jaké rovnováhy má 
být dosaženo v otázce, zda určit podporované oblastí z hlediska EU (rozdíly mezi 
členskými státy) nebo ponechat tuto volbu na členských státech, na základě orientace 
příslušné vnitrostátní politiky (rozdíly v rámci členských států)? Jakou míru 
flexibility poskytnout členským státům v určení podporovaných oblastí? Měla by 
Komise předem definovat více oblastí (např. přechodové regiony, hraniční regiony, 
ostrovy, horské oblasti, atd.)?  

• Rozlišování intenzity podpory mezi kategoriemi podporovaných oblastí4: Měly by být 
stávající limity intenzity podpory zachovány, zvýšeny nebo sníženy? Jaká míra 
podpory představuje pro podniky přiměřenou pobídku k investicím do 
podporovaných oblastí při současné minimalizaci negativních dopadů na 
hospodářskou soutěž (neočekávané účinky, přesunutí investic jinam) a na veřejné 
finance (přitěžující účinek)? 

• Odvětvová působnost pokynů k regionální podpoře: Měla by regionální podpora 
zůstat zakázaná v ocelářském průmyslu, v odvětví syntetických vláken a v odvětví 
těžby uhlí? Jak posuzovat regionální podporu v odvětví stavby lodí a měla by taková 
podpora být oznamována?  

• Rozlišování pravidel ve vztahu mezi malými a středními podniky (MSP) a velkými 
podniky (VP): Jak zajistit, aby investiční podpora přiměla podniky, zejména velké 
podniky, k realizaci investic, jež by jinak v podporované oblasti nebyly uskutečněny? 

                                                 
4 V současné době se limity intenzity podpory (kromě veškerých prémií, např. pro MSP) pohybují od 

10 % do 50 %, v závislosti na úrovni rozvoje podporované oblasti. 
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Měla by být podpora investic ze strany velkých podniků zakázána v oblastech podle 
písmene „c)“ (neboť je méně pravděpodobné, že pozitivní účinky podpory vyváží 
negativní účinky než v oblastech podle písmene „a)“ nebo by měly existovat 
přísnější podmínky pro určité typy investic? 

• Tzv. forum shopping: Měla by být pravidla pro omezení překrývání mezi pokyny 
k regionální podpoře a jinými pokyny ke státní podpoře omezena tím, že v rámci 
pokynů k regionální podpoře budou uloženy odpovídající podmínky jako v jiných 
použitelných pokynech, zejména k zamezení jakýmkoli obavám ohledně narušení 
hospodářské soutěže? Měla by být v případě regulovaných trhů, jako je například 
odvětví energetiky, státní podpora povolena v rámci pokynů k regionální podpoře, 
nebo výhradně v rámci pravidel pro určité odvětví? 

• Limity oznamovací povinnosti a transparentnost: Měla by být událost, jež je 
podnětem pro oznamování individuální podpory, upravena tak, aby se zamezilo 
požadavku oznamovat opatření, která pro ohrožení hospodářské soutěže představují 
nízké riziko, přičemž jiná opatření, která mohou potenciálně narušit hospodářskou 
soutěž, se oznamovat nemusejí? Jak vyjádřit souhrnné narušující účinky podpory 
v rámci velkých režimů? Jak řešit problém regionální podpory, která vede 
k přesouvání investic jinam? Měl by se požadavek, aby členské státy zveřejnily 
podrobnosti o poskytnuté podpoře (režim transparentnosti), vztahovat na veškerou 
podporu bez ohledu na její výši? 

• Pravidla pro posuzování slučitelnosti opatření oznámené regionální pomoci: Jak 
zajistit, aby podpora přispěla ke společnému cíli (tj. cíli soudržnosti) a aby byla 
přiměřená pro jeho dosažení? Jak zajistit, aby podpora změnila chování příjemce (to 
znamená, že bez podpory by se investice neuskutečnila nebo by se uskutečnila na 
jiném místě) a omezila se na minimum, které je nezbytné k vyvolání takové změny 
chování? Jak lépe řešit potenciální vyšší narušující účinky oznámené podpory 
a zajistit, aby tato podpora neměla nežádoucí negativní účinky na hospodářskou 
soutěž?  

2. ANALÝZA SUBSIDIARITY 

Kontrola státní podpory spadá do výlučné pravomoci Komise. Komise musí posoudit 
slučitelnost státní podpory regionálního rozvoje poskytnuté členskými státy s vnitřním trhem, 
a to buď přímo na základě čl. 107 odst. 3 písm. a) nebo c) Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU), nebo na základě pokynů, ve kterých Komise stanoví procesní a hmotněprávní 
pravidla, která použije při analyzování účinků opatření regionální státní podpory. 

3. CÍLE 

Účelem pokynů k regionální podpoře je dosáhnout rovnováhy mezi dvěma obecnými cíli, 
a sice:  

– cílem soudržnosti spočívajícím v zajištění toho, aby podpora k prosazování dalšího 
hospodářského rozvoje určitých oblastí nenarušovala obchod a hospodářskou soutěž, 
což by bylo v rozporu s obecnými zájmy,  
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– cílem hospodářské soutěže vytvářejícím pro Komisi rámec k posouzení slučitelnosti 
oznámených opatření podpory způsobem, který je úměrný jejich potenciálním 
dopadům na vnitřní trh.  

Tento dvojí obecný cíl lze dále členit na následující konkrétní cíle:  

1) Účinnost a efektivnost:  

– zaměřit regionální podporu na nejvíce znevýhodněné regiony, ale zároveň 
členským státům umožnit prosazovat vnitrostátní regionální politiky; 

– zajistit, aby se regionální podpora zaměřila na odvětví a podniky, které to 
potřebují;  

– udržet úroveň podpory na minimu, které je nezbytné k dosažení očekávaných 
přínosů pro regionální rozvoj; 

– zaměřit kontrolu Komise na opatření podpory, u kterých je 
nejpravděpodobnější, že způsobí narušení obchodu a hospodářské soutěže; 

– zlepšit metody pro posuzování pozitivních a negativních účinků podpory 
(společné zásady, ekonomická analýza). 

2) Administrativní zjednodušení: 

– minimalizovat administrativní zátěž pro podniky a vnitrostátní správní orgány.  

– zjednodušit a racionalizovat požadavky na transparentnost a podávání zpráv 
pro členské státy; 

3) Soulad: 

– provádět cíle a zásady modernizace státní podpory; 

– přispět k cílům politiky soudržnosti EU a zamezit zbytečným omezením 
v nakládání s finančními prostředky EU; 

– zajistit soulad s jinými politikami EU v rámci strategie Evropa 2020 
a podporovat snahu členských států o účelnější využívání veřejných financí. 

4. MOŽNOSTI POLITIKY 

Tři zkoumané možnosti politiky lze shrnout takto:  

• Základní scénář (možnost 1) spočívá v tom, že se i nadále budou používat ustanovení 
stávajících pokynů k regionální podpoře, ale za použití nejaktuálnějších dostupných 
údajů Eurostatu (údaje za období 2008–2010 pro regionální HDP na hlavu, 2009–
2011 pro regionální nezaměstnanost5) pro vytvoření map regionální podpory na 
období 2014–2020. 

                                                 
5 Stejný soubor údajů by platil i pro možnosti 2 a 3. 
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• Možnosti 2 v podstatě spočívají v mírných změnách stávajících pravidel, především 
za účelem racionalizace současných postupů a posílení posouzení účinků na 
hospodářskou soutěž, a zároveň zachování silného důrazu na cíl soudržnosti 
regionální podpory.  

• Možnosti 3 spočívají v radikálnějších změnách stávajících pravidel, zejména pokud 
jde o snížení výše podpory a zaměření kontroly státní podpory na případy, které 
nejvíce narušují hospodářskou soutěž, a to tím, že se v rámci regionální státní 
podpory upřednostní cíl hospodářské soutěže.  

Hlavní charakteristiky možností 

 Základní scénář  
(Možnost 1) 

Možnost 2 Možnost 3 

1. Určení podporovaných oblastí 
Celkový podíl 
obyvatelstva 
pokrytého 
podporou 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Určení oblastí 
podle písmene 
„a)“ 

HDP < 75 % průměru 
EU 

Srov. základní scénář HDP < 75 % nebo 
nezaměstnanost > 
150 % průměru EU  

Přechodový 
režim mezi 
oblastmi podle 
písmene „a)“ a 
„c)“ 

Pro všechny bývalé 
oblasti podle písmene 
„a)”  

Srov. základní scénář Neexistence 
přechodného režimu 

Metoda 
přidělení 
předem 
neurčeného 
podílu pokrytí 
podle písmene 
„c)”  

Zejména ukazatele na 
vnitrostátní úrovni 

Ukazatele na 
vnitrostátní úrovni i na 
úrovni EU 

Hlavně ukazatele na 
úrovni EU 

Záchranná síť 50 % 100 % pro země 
v rámci programu; 
50 %; minimální 
pokrytí 7,5 % 
vnitrostátních obyvatel 

Neexistence záchranné 
sítě 

Intenzita 
podpory 

Žádná změna Mírné omezení, kromě 
nejméně rozvinutých 
regionů 

Silné omezení 

2. Oblast působnosti a vazba na jiné pokyny 
Odvětvová 
oblast 
působnosti 

Kromě stavby lodí a 
těžby uhlí; podpora 
ocelářství, syntetická 
vlákna zakázána 

Včetně stavby lodí; 
podpora těžby uhlí, 
ocelářství, syntetická 
vlákna zakázána 

Žádný zákaz (podpora 
těžby uhlí, ocelářství, 
syntetická vlákna musí 
být oznámena) 

Rozlišování 
mezi MSP a VP 

Podpora VP 
v oblastech podle 
písmene „c)” povolena 

Podpora pro VP pouze 
v oblastech podle 
písmene „c)“ pro nové 
činnosti nebo výrobky 

Žádná podpora pro VP 
v oblastech podle 
písmene „c)” 
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Tzv. Forum 
shopping 

Povoleno Povoleno za určitých 
klíčových podmínek 
převzatých z jiných 
pokynů (kromě 
energetiky)  

Není povoleno 

3. Oznamovací povinnost a transparentnost 
Oznamovací 
povinnost 

Odvětvové režimy; 
veškeré režimy 
provozní podpory; 
individuální podpora > 
limit oznamovací 
povinnosti; ad hoc 
podpora 

Odvětvové režimy 
(včetně stavby lodí); 
režimy velkých 
projektů; některé 
režimy provozní 
podpory; individuální 
podpora > limit 
oznamovací 
povinnosti; podpora ad 
hoc; podpora vázaná 
na přemístění; podpora 
VP v regionech podle 
písmene „c)“ pro nové 
výrobky 

Některé režimy 
provozní podpory; 
individuální podpora > 
15 mil. EUR 
v oblastech podle 
písmene „a)“ a > 5 mil. 
EUR v oblastech podle 
písmene „c)“; podpora 
ocelářství, 
syntetických vláken, 
těžby uhlí 

Transparentnost Jen pro projekty se 
způsobilými náklady > 
50 mil. EUR (velké 
investiční projekty) 

Pro veškerou 
individuální podporu 

Srov. základní scénář 
(+ zveřejnění na 
internetové stránce 
členských států) 

4. Posouzení slučitelnosti 
Příspěvek 
k regionálnímu 
rozvoji 

Formální požadavky: 
projekty 
v podporovaných 
oblastech; hloubková 
analýza (prokazování 
regionálního příspěvku 
pouze pro příjemce 
s tržním podílem > 
25 % nebo v případě, 
že kapacita > 5 % na 
trzích s nedostatečnou 
kapacitou) 

Přísnější požadavky: 
musí být prokázány na 
úrovni režimu; projekt 
musí přispět k cílům 
režimu; hloubková 
analýza pro všechny 
oznámené případy 

Pouze formální 
požadavky 

Pobídkový 
účinek 

Formální požadavky 
(hloubková analýza ve 
věci hypotetické 
situace pro velké 
investiční projekty) 

Přísnější požadavky na 
pobídkový účinek; 
hloubková analýza pro 
veškerou individuální 
podporu 

Pouze formální 
požadavky 

Proporcionalita Dodržování intenzity 
podpory (hloubková 
analýza ve věci čistých 
dodatečných nákladů 
pro velké investiční 
projekty) 

Pro MSP: intenzita 
podpory; pro VP: čisté 
dodatečné náklady; 
hloubková analýza pro 
veškerou oznámenou 
podporu 

Pouze intenzita 
podpory 

Zkouška 
vyváženosti 

Pouze pro velké 
investiční projekty 

Pro veškerou 
oznámenou 

Neuplatňování 
zkoušky vyváženosti 



 

CS 8   CS 

podléhající hloubkové 
analýze 

individuální podporu (zákaz podpory, která 
nejvíce narušuje 
hospodářskou soutěž) 

5. POSOUZENÍ DOPADŮ 

5.1. Určení podporovaných oblastí 

• Zeměpisné pokrytí: 

Problematika Dopad6 Příčiny 
Možnost 2: + Mírně rozšířený zeměpisný rozsah 1. Efektivnost při 

prosazování regionálního 
hospodářského rozvoje 

Možnost 3: − 
− 

Silně omezený zeměpisný rozsah 

Možnost 2: 0 : 2. Účinnost při kontrole 
narušení hospodářské 
soutěže a obchodu 

Možnost 3: + 
+ 

Mnohem nižší celková výše podpory 

Možnost 2: 0 : 3. Soulad s jinými 
politikami EU Možnost 3: − 

− 
Nesoulad s politikou soudržnosti EU 

Možnost 2: 0 : 4. Snížení 
administrativní zátěže Možnost 3: 0 : 

• Intenzita pomoci:  

Problematika Dopad Příčiny 
Možnost 2: − Mírně snížená intenzita podpory 1. Efektivnost při 

prosazování regionálního 
hospodářského rozvoje 

Možnost 3: − 
− 

Silně snížená intenzita podpory 

Možnost 2: + Srov. výše 2. Účinnost při kontrole 
narušení hospodářské 
soutěže a obchodu 

Možnost 3: +  Srov. výše (avšak s větším počtem oblastí podle 
písmene „a)”) 

Možnost 2: − Mírně omezuje financování v rámci jiných politik 
EU 

3. Soulad s jinými 
politikami EU 

Možnost 3: − 
− 

Silně omezuje financování v rámci jiných politik 
EU 

Možnost 2: 0 : 4. Snížení 
administrativní zátěže Možnost 3: 0 : 

5.2. Oblast působnosti a vazba na jiné nástroje státní podpory  

Problematika Dopad Příčiny 
Možnost 2: + Zahrnutí stavby lodí; zaměření na nové činnosti / 

výrobky v oblastech podle písmene „c)“ 
1. Efektivnost při 
prosazování regionálního 
hospodářského rozvoje Možnost 3: − Riziko podpory krachujících odvětví; omezená 

působnost 
Možnost 2: + Mírně širší rozsah a přizpůsobení pojistek pro tzv. 

forum shopping 
2. Účinnost při kontrole 
narušení hospodářské 
soutěže a obchodu Možnost 3: + Žádná pomoc VP (zamezení potenciálním vysoce 

negativním účinkům); neexistence tzv. forum 
                                                 
6 ++: silný pozitivní dopad; +: pozitivní dopad; 0: žádný významný dopad; −: negativní dopad; − −: silný 

negativní dopad. 
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shopping 
Možnost 2: 
+/− 

Větší soulad s energetickými politikami a 
politikami životního prostředí EU; menší soulad 
s politikou soudržnosti EU a průmyslovou 
politikou 

3. Soulad s jinými 
politikami EU 

Možnost 3: 
+/− 

Větší soulad s energetickou a průmyslovou 
politikou EU; menší soulad s politikou životního 
prostředí a politikou soudržnosti 

Možnost 2: 0 : 4. Snížení 
administrativní zátěže Možnost 3: + Zjednodušené provádění 

5.3. Oznamovací povinnost a transparentnost 

Problematika Dopad Příčiny 
Možnost 2: 0 : 1. Efektivnost při 

prosazování regionálního 
hospodářského rozvoje 

Možnost 3: 0 : 

Možnost 2: +  Široký rozsah opatření narušujících hospodářskou 
soutěž, která podléhají oznamovací povinnosti 

2. Účinnost při kontrole 
narušení hospodářské 
soutěže a obchodu Možnost 3: − Pouze opatření, jež nejvíce narušují 

hospodářskou soutěž a podléhají oznamovací 
povinnosti 

Možnost 2: 0 : 3. Soulad s jinými 
politikami EU Možnost 3: + Umožňuje vyjmout formou blokové výjimky 

větší rozsah opatření, která umožňují absorbování 
finančních prostředků EU 

Možnost 2: + Menší rozsah opatření, která podléhají 
oznamovací povinnosti;širší požadavky na 
transparentnost 

4. Snížení 
administrativní zátěže 

Možnost 3: − Menší rozsah případů, které podléhají 
oznamovací povinnosti, ale přísnější požadavky 
na opatření blokových výjimek 

5.4. Posouzení slučitelnosti 

Problematika Dopad Příčiny 
Možnost 2: + 
+ 

Přísnější požadavky na přínos k rozvoji regionů a 
pobídkový účinek 

1. Efektivnost při 
prosazování regionálního 
hospodářského rozvoje Možnost 3: 0 : 

Možnost 2: + 
+ 

Přísnější požadavky, hloubková analýza pro 
veškerou oznámenou individuální podporu 

2. Účinnost při kontrole 
narušení hospodářské 
soutěže a obchodu Možnost 3: + Zákaz podpory, jež nejvíce narušuje 

hospodářskou soutěž 
Možnost 2: 0 : 3. Soulad s jinými 

politikami EU Možnost 3: 0 : 
Možnost 2: − Přísnější požadavky na VP 4. Snížení 

administrativní zátěže Možnost 3: 0 : 

6. SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ 

Rozsah dopadů (ve srovnání se základním scénářem) 
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Možnosti Efektivnost při 
prosazování 
regionálního 

hospodářského 
rozvoje 

Účinnost při 
kontrole narušení 

hospodářské 
soutěže a obchodu

Soulad s jinými 
politikami EU  

Snížení 
administrativní 

zátěže 

1a. Určení podporovaných oblastí 
Možnost 2  + 0 0 0 
Možnost 3 − − + + − − 0 
1b. Intenzita podpory: 
Možnost 2  − + − 0 
Možnost 3 − − + − − 0 
2. Oblast působnosti a vazba na jiné nástroje státní podpory 
Možnost 2  + + + / − * 0 
Možnost 3 − + + / − * + 
3. Oznamovací povinnost a transparentnost 
Možnost 2  0 + 0 + 
Možnost 3 0 − + − 
4. Posouzení slučitelnosti 
Možnost 2  + + + + 0 − 
Možnost 3 0 + 0 0 
* v závislosti na oblasti politiky EU. 

Preferovanou kombinací možností pro veškerou problematiku je možnost 2. 

7. MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ 

GŘ COMP bude pokračovat ve svých všeobecných postupech monitorování státní podpory 
(každoroční sledování vzorku případů, srovnávací přehled státních podpor). Vypracuje také 
zvláštní monitorovací ukazatele pro pokyny k regionální podpoře na období 2014–2020.  

Komise může požadovat, aby členské státy omezily trvání některých oznámených režimů 
(obvykle čtyři roky a méně). Nezávislí odborníci provedou povinná hodnocení režimů, 
u kterých existuje riziko, že by mohly významně omezit hospodářskou soutěž, zejména 
režimy s vysokým ročním rozpočtem nebo režimy, u kterých může dojít ke změnám tržního, 
technologického nebo regulačního prostředí. Tato hodnocení by měla být založena na 
společné metodice a budou zveřejněna.  

Komise má v úmyslu provést v první polovině roku 2017 přezkum pokynů k regionální 
podpoře na základě konzultací s členskými státy, s jinými zúčastněnými stranami a případně 
na základě nezávislého hodnocení. Provede také hodnocení pokynů k regionální podpoře ex-
post, a to včas, aby mohla být uskutečněna jejich revize na období po roce 2020. 
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