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Podpora určená k náhradě škod způsobených přírodními pohromami
(čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU)
Kontrolní seznam pro členské státy
Ustanovení čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že
podpora určená k náhradě škod způsobených přírodními pohromami je slučitelná s vnitřním
trhem. Podle článku 108 SFEU musí členské státy oznámit svůj záměr poskytnout takovou
podporu Komisi, která je odpovědná za ověření výskytu přírodní pohromy, kvůli níž má být
podpora poskytnuta.
Při mimořádných situacích způsobených přírodní pohromou je nutná rychlá reakce ze strany
orgánů poskytujících podporu. Proto je důležité zajistit rychlou realizaci plánovaných
opatření podpory. Cílem tohoto kontrolního seznamu je na základě zkušeností Komise
s takovými případy poskytnout členským státům orientační pokyny ohledně informací, které je
třeba sdělit Komisi, aby se usnadnil, zjednodušil a zrychlil proces oznamování a schvalování.
− Část I kontrolního seznamu se věnuje oznamování režimů podpory po výskytu určité
přírodní pohromy.
− Část II se týká oznamování režimů „ex ante“ pro konkrétní druhy přírodních pohrom.
Tyto režimy se Komisi oznamují předem a zajišťují obecný rámec pro poskytování
podpory určené k náhradě škod způsobených jedním čí více konkrétními druhy přírodních
pohrom v budoucnu. V případě výskytu přírodní pohromy, na niž se vztahuje režim ex
ante, není nutné další individuální oznámení. Součástí režimu ex ante je však povinnost
podat následnou zprávu o událostech, ve které musí členské státy sdělit Komisi přesné
informace o využití režimu při konkrétní události. Režimy ex ante lze zavést pro přírodní
pohromy, na které se vztahuje souhrnná dosavadní praxe Komise (např. zemětřesení,
laviny, sesuvy půdy a záplavy).
− Část III specifikuje, jaké informace je nutné uvést v následných zprávách o podpoře
poskytnuté v rámci režimu ex ante.
Tento kontrolní seznam není povinný, ale členské státy ho mohou použít jako pokynů při
přípravě oznámení.1 Při oznamování se členské státy řídí běžným oznamovacím postupem (v
SANI prostřednictvím příslušných oznamovacích formulářů2 podle přílohy I nařízení (ES) č.
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Tyto pokyny jsou pracovním dokumentem útvarů Komise pro informační účely. Nepředstavují oficiální
postoj Komise k této otázce, ani tento postoj nepředjímají. Nejsou určeny k tomu, aby sloužily jako určení
práva a není jimi dotčen výklad ustanovení Smlouvy o státní podpoře Soudním dvorem nebo Tribunálem
Evropské unie.
Obecný oznamovací formulář I, jakož i formulář III.12.N pro podporu podniků působících v produkci,
zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy na trh (doplňkový informační
list o podpoře určené na náhradu škod na zemědělské produkci nebo na prostředcích zemědělské produkce)
a formulář III.14 pro podporu podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury (doplňkový informační
list o podpoře určené na rybolov a akvakulturu).

1

794/2004), přičemž lze doplnit informace dle příslušné části tohoto kontrolního seznamu
(část I nebo část II).
Při podávání zpráv o událostech v souvislosti s režimy ex ante se členské státy řídí částí II
tohoto kontrolního seznamu3.
Upozorňujeme rovněž na zvláštní pravidla pro podporu určenou k náhradě škod způsobených
přírodními pohromami, která se vztahují na podniky působící v produkci, zpracování
a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy na trh4 a na podniky
působící v odvětví rybolovu a akvakultury5.
***
ČÁST I – Oznamování režimů po výskytu určité přírodní pohromy
Členské státy mají povinnost oznámit režimy podpory určené k náhradě škod způsobených
určitou přírodní pohromou, k níž došlo v minulosti. V tomto případě se členské státy řídí
běžným oznamovacím postupem (prostřednictvím SANI) s tím, že podporu nelze poskytnout,
dokud není oznámený režim schválen Komisí.
Níže je na základě zkušeností z předchozích rozhodnutí Komise uvedeno několik bodů, které
by oznámení mělo obsahovat. Tento seznam je orientační a je třeba jej přizpůsobit povaze
jednotlivých režimů.
1. Skutkové okolnosti
1.1. Druh události
Jasně popište danou přírodní pohromu. Jedná-li se o řadu událostí, je třeba objasnit jejich
vzájemnou souvislost (např. velmi silné deště, které měly za následek zvýšení hladiny řek,
což způsobilo záplavy, které vedly k sesuvům půdy atd.). Zašlete všechny příslušné
dokumenty a především všechny případné úřední zprávy o míře závažnosti události.
Kdy k pohromě došlo?
1.2. Hodnocení události jako „přírodní pohromy“ provedené členským státem
Byla událost podle vnitrostátních právních předpisů hodnocena jako přírodní pohroma?6
Uveďte kdy a připojte kopii příslušných dokumentů.
Jestliže existuje systém klasifikace závažnosti pohrom, vysvětlete jej a uveďte, jakými
objektivními kritérii se řídí posuzování.
Jedná se o „závažnou přírodní katastrofu“ podle čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES)
č. 2012/20027?
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Na podávání zpráv o událostech je třeba pohlížet odděleně od podávání zpráv podle přílohy 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).
Pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 (Úř. věst.
C 319, 27.12.2006).
Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (Úř. věst. C 84, 3.4.2008, s. 10).
Upozorňujeme, že hodnocení podle vnitrostátních právních předpisů není pro Komisi v této fázi z hlediska
její analýzy závazné (hodnocení určité události jako „přírodní pohromy“ za účelem použití čl. 107 odst. 2
písm. b) SFEU provádí Komise v souladu s vlastní praxí a s ohledem na judikaturu Evropského soudního
dvora ).
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Byla podána žádost o pomoc z Fondu solidarity Evropské unie (spravovaného Generálním
ředitelstvím Evropské komise pro regionální politiku)? Jaký je stav či výsledek žádosti?
Uveďte, z jakých meteorologických údajů či zpráv se vycházelo (např. mm dešťových srážek
na metr čtvereční, grafy, fotografie atd.). Zdrojem údajů by pokud možno měl být národní
meteorologický ústav nebo jiná uznávaná příslušná instituce.
Pokud se stejná přírodní pohroma (nebo jiná obdobná událost, která nebyla hodnocena jako
přírodní pohroma) ve stejné oblasti či oblastech vyskytla v předchozích letech vícekrát,
srovnejte aktuální událost s předchozími a ohodnoťte její závažnost.
1.3. Územní působnost režimu
Jasně definujte územní působnost režimu (celostátní, regionální). Jakým způsobem a na
základě čeho byla územní působnost stanovena?
Uveďte úplný seznam dotčených regionů nebo obcí, použijte pokud možno stejnou klasifikaci
jako u map regionální podpory (úrovně NUTS 2 a NUTS 3).
Je vhodné připojit také následující informace: počet zasažených obyvatel (vyjádřený rovněž
jako procento z celkového počtu obyvatel zasaženého státu/oblasti), druh zasažených
hospodářských činností, hospodářský význam zasaženého regionu či regionů pro národní
HDP, mapy označující polohu zasažených regionů.
Jedná se o pohromu nadnárodního rozsahu (označily ji za přírodní pohromu také sousední
státy)?
1.4. Výše škod
Odhadněte výši škod, které přírodní pohroma způsobila. Jakým způsobem a na základě čeho
byla výše škod stanovena?
2. Právní základ
2.1. Obecný právní základ
Uveďte, zda existuje obecný právní základ, tzn. obecný právní předpis týkající se zásahu
v případě přírodní pohromy. Připojte kopii příslušných dokumentů.
2.2. Zvláštní právní základ
Uveďte, zda existuje zvláštní právní základ, tzn. prováděcí předpis k obecnému právnímu
předpisu nebo podrobný program, který stanovuje způsob výpočtu škod apod. Připojte kopii
příslušných dokumentů.
Specifikujte, zda byl právní základ přijat na celostátní nebo regionální úrovni.
3. Příjemci podpory
3.1. Druh příjemců
Pokud mají na podporu v rámci tohoto režimu nárok i jednotlivci, kteří nevykonávají
hospodářskou činnost, pak podmínky pro tyto jednotlivce zřetelně odlište od podmínek pro
podniky a jednotlivce vykonávající hospodářskou činnost. Podpora určená jednotlivcům
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Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie
(Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3).
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(např. evakuovaným rodinám), kteří nevykonávají hospodářskou činnost, nepředstavuje státní
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.
Vztahuje se opatření na velké podniky / malé a střední podniky / mikropodniky?
Jsou pro malé a střední podniky nebo jiný druh příjemců stanoveny nějaké zvláštní
podmínky?
3.2. Výběr příjemců
Jakým způsobem jsou příjemci vybíráni (např. na základě žádosti o podporu, která musí být
podána ve stanovené časové lhůtě po výskytu přírodní pohromy)?
Je zaručeno vyplacení podpory všem příjemcům, kteří podají přihlášku? Pokud ne, jaká jsou
kritéria pro poskytnutí podpory v případě, že žádosti převyšují rozpočet (podle pořadí došlých
žádostí; poměrné snížení výše podpory všem příjemcům, aby bylo možné pokrýt nové
žádosti; jiná)?
3.3. Počet příjemců
Uveďte odhadovaný počet příjemců podpory. Je-li to možné, upřesněte počet příjemců podle
druhu příjemce a dotčené oblasti (např. region A = 10 velkých podniků, 15 malých a středních
podniků a 20 mikropodniků).
Jestliže v době oznámení není k dispozici úplný seznam příjemců nebo dojde k výrazné
změně počtu příjemců, je třeba Komisi předat úplný seznam co nejdříve, a to ve lhůtě
stanovené v oznámení, a nejpozději při předkládání výroční zprávy.
3.4. Působnost režimu z hlediska odvětví
Jasně definujte, na jaká odvětví se režim vztahuje (podniky působící ve všech odvětvích,
podniky působící pouze v některých odvětvích nebo podniky působící ve všech odvětvích
kromě některých odvětví?).
S ohledem na zvláštní pravidla pro podniky působící v odvětví rybolovu a akvakultury a pro
podniky působící v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených
v příloze I Smlouvy na trh uveďte, zda se daný režim na tato odvětví vztahuje nebo zda bylo
či bude Komisi oznámeno samostatné opatření zaměřené na jedno nebo obě z těchto odvětví.
Jsou-li z podpory vyloučena některá odvětví, plánuje se přijetí režimu pro daná odvětví?
4. Časová lhůta pro oznámení a doba trvání
Mezi škodami a přírodní pohromou musí existovat příčinná souvislost. Ta se prokazuje snáze,
pokud je podpora oznámena v přiměřené době od výskytu pohromy8.
Zajistěte, aby byla uvedena doložka o pozastavení, která jasně stanoví, že podpora nebude
poskytnuta před schválením oznamovaného režimu Komisí.
Dokdy mohou příjemci žádat o náhradu škod způsobených danou přírodní pohromou?
Dokdy lze podporu v rámci oznamovaného režimu poskytovat? Upozorňujeme, že Komise
v této souvislosti povolí pouze režimy podpory s omezenou dobou trvání9.
8

Například v případě podpory v odvětví zemědělství neschválí Komise návrhy na podporu předložené po
více než třech letech od události, není-li uvedeno konkrétní odůvodnění (bod 119 Pokynů Společenství ke
státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013). U odvětví rybolovu a akvakultury
musí být opatření podpory oznámeno Komisi do jednoho roku po události, ke které se vztahuje (bod 4.4
Pokynů pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury).
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Dokdy může být příjemcům vyplácena podpora poskytnutá v rámci oznamovaného režimu?10
5. Rozpočet a financování
Jasně specifikujte celkový rozpočet režimu, jakož i rozpis podle jednotlivých let (pokud je
doba trvání delší než jeden rok) a splátek (pokud bude podpora vyplácena ve splátkách).
Jestliže v této fázi posuzování škod není rozpočet ještě pevně stanoven, příslušné údaje by
měly být sděleny co nejdříve v přiměřené lhůtě a nejpozději při předkládání výroční zprávy.
Upřesněte způsob financování podpory. Není-li podpora financována ze souhrnného rozpočtu
státu/regionu/obce, objasněte způsob jejího financování.
Bude režim spolufinancován ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti?
Jestliže ano, potvrďte, že budou dodržena příslušná pravidla pro tyto fondy, zejména pak
ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 („obecné nařízení o strukturálních fondech“).
Bude režim spolufinancován z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU)?
Jestliže ano, potvrďte, že budou dodržena příslušná pravidla pro tento fond, zejména pak
ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2012/200211 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, jakož
i ustanovení rozhodnutí o poskytnutí pomoci z FSEU v souvislosti s danou pohromou.
6. Způsobilé náklady
6.1. Druh škod způsobilých k náhradě
Mezi škodami a přírodní pohromou musí existovat příčinná souvislost. Jakým způsobem bude
zjišťováno, že se jedná pouze o škody způsobené pohromou? Zašlete všechny příslušné
dokumenty, a zejména všechny úřední zprávy.
Jasně specifikujte druh škod, na které se režim vztahuje. Příklady: škody na strojích
a zařízení, škody na budovách (rozlišujte mezi komerčními a obytnými prostory), škody na
infrastruktuře, škody na vozidlech (evidovaný movitý majetek), škody na neevidovaném
movitém majetku (např. nábytek), škody na zásobách, nedokončené výrobě, výrobcích
a zboží, škody v podobě ušlého zisku, škody způsobené přerušením provozu...
Jsou některé druhy škod výslovně vyloučeny?
6.2. Způsob výpočtu škod
Podrobně rozepište postup výpočtu dle jednotlivých druhů škod.
Příklady:
− škody na strojích a zařízení: na základě upravené nákupní hodnoty,
− škody na zásobách, nedokončené výrobě atd.: na základě účetních dokladů
potvrzujících jejich existenci v době vzniku škod,
9
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Maximálně šest let pro podporu ve výrobních a jiných odvětvích (viz též čl. 4 odst. 2 písm. b) 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, v platném znění)
a bod 7.2 obecného oznamovacího formuláře, který je připojen v části I přílohy tohoto nařízení); maximálně
sedm let pro podporu v odvětví zemědělství (v souladu s oddílem VIII.B Pokynů Společenství ke státní
podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013).
Například v případě podpory v odvětví zemědělství neschválí Komise návrhy na podporu, která má byt
vyplácena po uplynutí více než čtyř let po události, není-li uvedeno konkrétní odůvodnění (bod V.B.1
Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013).
Viz poznámka pod čarou 5.
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− škody v podobě ušlého zisku: průměrné příjmy před odečtením úroků, daní, odpisů
a nákladů na pracovní sílu dle výkazu zisků a ztrát vynásobené počtem dnů, kdy byla
přerušena činnost.
Uveďte, jakým způsobem budou škody u jednotlivých příjemců zjišťovány (nezávislý
odborník, vlastní posouzení příjemcem do určité výše škod…).
Je při posuzování škod a stanovování způsobilých nákladů zohledněno odepisování hmotného
majetku?
Popište, za jakých podmínek se bude režim vztahovat na náhradu v případě nenapravitelných
škod (nákup nového vybavení nebo výstavba nové infrastruktury a budov…).
Jsou stanoveny nějaké omezující podmínky (např. minimální nebo maximální výše škod,
jednomu příjemci lze nahradit pouze jeden druh škody, vyloučení určitých kombinací druhů
škod...)?
Jakým způsobem se zamezí nadměrné náhradě? Podrobně vysvětlete mechanismus, který
zajistí, aby nebyla poskytnuta náhrada více než 100 % škod přímo způsobených pohromou
(např. odečtení plateb pojistného plnění).
7. Forma a výše podpory
Uveďte, jakou formou bude příjemci podpora poskytnuta. Příklady: přímá dotace, vratná
dotace, zvýhodněná půjčka (včetně podrobností o zajištění půjčky), úroková subvence,
daňové zvýhodnění (upřesněte: daňová úleva, snížení daňového základu, snížení daňové
sazby, odložení platby daně, jiné), snížení příspěvků na sociální zabezpečení (nebo
akceptování opožděných plateb těchto příspěvků), odepsání dluhu, záruka (včetně informací
o půjčce nebo jiné finanční transakci, na niž se záruka vztahuje, požadovaného zajištění
a pojistného, které má být placeno).
V případě netransparentních forem podpory (vše kromě přímé dotace) specifikujte, jakým
způsobem bude vypočítán hrubý ekvivalent podpory.
U každého nástroje podpory přesně popište pravidla a podmínky pro jeho použití, zejména
intenzitu podpory, daňové zacházení a zda je podpora automaticky schválena, jakmile jsou
splněna určitá objektivní kritéria (v takovém případě kritéria vyjmenujte), nebo zda orgány
poskytují podporu na základě vlastního uvážení.
Umožňuje režim výběr formy podpory nebo kombinování různých forem podpory (podle
určitých kritérií nebo bez použití dalších kritérií)? Objasněte.
Stanovuje režim maximální výši podpory na jednoho příjemce?
8. Intenzita a kumulace podpory
Intenzita podpory se vyjadřuje procentuálním podílem (částka podpory dělená způsobilými
náklady). Vysvětlete případné rozdíly v intenzitě podpory (např. pro pojištěný a nepojištěný
majetek, pro různé druhy způsobilých nákladů, pro různé formy podpory, pro různé druhy
škod, pro různé druhy příjemců atd.).
Může být podpora kumulována s podporou z jiných místních, regionálních či vnitrostátních
režimů nebo režimů Společenství poskytnutých za stejným účelem / za jinými účely? Může
být kumulována s podporou de minimis? Může být kumulována s platbami pojistného plnění?
Může být kumulována s prostředky z jiných zdrojů?
Srozumitelně vysvětlete, zda může být podpora poskytovaná v rámci oznamovaného režimu
kumulována s jinou podporou nebo náhradami z jiných zdrojů.
6

Náhrada se vypočítává pro jednotlivého příjemce. Celková náhrada, včetně podpory
poskytnuté v rámci režimu, plateb pojistného plnění a další podpory, nesmí překročit 100 %
výše škod způsobených přírodní pohromou.
9. Orgán poskytující podporu a správa režimu
Specifikujte orgán poskytující podporu (orgán se může lišit v závislosti na formě podpory).
Upřesněte, jaké úrovně veřejné správy nebo orgány jsou odpovědné za správu režimu.
Byly zřízeny zvláštní orgány pro správu režimu (např. regionální komise atd.)? Jestliže ano,
popište jejich složení, mandát, pravomoci atd.
Vysvětlete, jaké jsou základní požadavky na žádosti o podporu (lhůty pro podání žádostí,
zvláštní formuláře žádostí...).
Jaké podklady musejí příjemci připojit (faktury, zprávy o stavu budov, objednávky materiálu
atd.)? Kdo bude tyto podklady shromažďovat a posuzovat (nezávislí odborníci, zvláštní
komise, vlastní posouzení příjemcem do určité výše škod…)?
Specifikujte orgán odpovědný za platby. Pokud je takových orgánů více, vysvětlete jejich
spolupráci a zejména způsob, jakým se zajistí, aby byly identifikovány všechny platby
a nedošlo k nadměrné náhradě v důsledku kumulace.
***
ČÁST II -– Oznamování režimů ex ante pro konkrétní druhy přírodních pohrom
Členské státy mohou oznámit obecný rámec podpory určené k náhradě škod způsobených
jedním čí více konkrétními druhy přírodních pohrom v budoucnu, aniž by pak při výskytu
takové pohromy musely poskytnutou podporu oznamovat samostatně. Tyto režimy ex ante lze
vytvořit pro přírodní pohromy, na které se vztahuje souhrnná dosavadní praxe Komise (např.
zemětřesení, laviny, sesuvy půdy a záplavy). Členské státy však mají povinnost podat
následnou zprávu o událostech, ve které Komisi sdělí přesné informace o využití režimu při
konkrétní události.
Níže je na základě zkušeností z předchozí praxe Komise uvedeno několik bodů, které by
oznámení ex ante mělo obsahovat. Tento seznam je orientační a lze jej přizpůsobit povaze
jednotlivých režimů.
1. Skutkové okolnosti
1.1. Druh události
Jasně definujte druh přírodní pohromy nebo druhy přírodních pohrom, na které se
oznamovaný režim vztahuje.
1.2. Hodnocení události jako „přírodní pohromy“ provedené členským státem
Uveďte formální kritéria, podle nichž se hodnotí, zda daná událost představuje přírodní
pohromu (dle vnitrostátního systému, soulad s definicí „závažné přírodní katastrofy“ podle čl.
2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2012/200212, jinak).
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Objasněte, na jakých úrovních probíhá rozhodování (např. výnos prezidenta, ministerské
rozhodnutí, rozhodnutí regionálních nebo místních orgánů).
Uveďte, z jakých meteorologických údajů či zpráv se bude vycházet (např. mm dešťových
srážek na metr čtvereční, grafy, fotografie atd.). Zdrojem údajů by pokud možno měl být
národní meteorologický ústav nebo jiná uznávaná příslušná instituce.
Jestliže existuje systém klasifikace závažnosti pohrom, vysvětlete jej a uveďte, jakými
objektivními kritérii se řídí posuzování.
1.3. Územní působnost režimu
Jasně definujte územní působnost režimu (celostátní, regionální). Jakým způsobem a na
základě čeho byla územní působnost stanovena?
2. Právní základ
2.1. Obecný právní základ
Uveďte, zda existuje obecný právní základ, tzn. obecný právní předpis týkající se zásahu
v případě přírodní pohromy. Připojte kopii příslušných dokumentů.
2.2. Zvláštní právní základ
Uveďte, zda existuje zvláštní právní základ, tzn. prováděcí předpis k obecnému právnímu
předpisu nebo podrobný program, který stanovuje způsob výpočtu škod apod.
Specifikujte, zda byl právní základ přijat na celostátní nebo regionální úrovni. Připojte kopii
příslušných dokumentů.
3. Příjemci podpory
3.1. Druh příjemců
Pokud mají na podporu v rámci tohoto režimu nárok i jednotlivci, kteří nevykonávají
hospodářskou činnost, pak podmínky pro tyto jednotlivce zřetelně odlište od podmínek pro
podniky a jednotlivce vykonávající hospodářskou činnost. Podpora určená jednotlivcům
(např. evakuovaným rodinám), kteří nevykonávají hospodářskou činnost, nepředstavuje státní
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.
Vztahuje se opatření na velké podniky / malé a střední podniky / mikropodniky?
Jsou pro malé a střední podniky nebo jiný druh příjemců stanoveny nějaké zvláštní
podmínky?
3.2. Výběr příjemců
Jakým způsobem budou příjemci vybíráni (např. na základě žádosti o podporu, která musí být
podána ve stanovené časové lhůtě po výskytu přírodní pohromy…)?
Jakým způsobem budou příjemci vybíráni v případě nedostatečného rozpočtu?
3.3. Počet příjemců
Je-li to možné, uveďte odhadovaný počet příjemců.
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3.4. Působnost režimu z hlediska odvětví
Jasně definujte, na jaká odvětví se režim vztahuje (podniky působící ve všech odvětvích,
podniky působící pouze v některých odvětvích nebo podniky působící ve všech odvětvích
kromě některých odvětví?).
S ohledem na zvláštní pravidla pro podniky působící v odvětví rybolovu a akvakultury a pro
podniky působící v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených
v příloze I Smlouvy na trh uveďte, zda se daný režim na tato odvětví vztahuje nebo zda bylo
či bude Komisi oznámeno samostatné opatření zaměřené na jedno nebo obě z těchto odvětví.
Jsou-li z podpory vyloučena některá odvětví, plánuje se přijetí režimu pro daná odvětví?
4. Doba trvání
Mezi škodami a přírodní pohromou musí existovat příčinná souvislost. Ta se prokazuje snáze,
pokud je podpora oznámena v přiměřené době od výskytu pohromy13.
Dokdy mohou příjemci žádat o náhradu škod způsobených danou přírodní pohromou?
Dokdy lze podporu v rámci oznamovaného režimu poskytovat? Upozorňujeme, že Komise
v této souvislosti povolí pouze režimy podpory s omezenou dobou trvání14.
Dokdy může být příjemcům vyplácena podpora poskytnutá v rámci oznamovaného režimu?15
5. Rozpočet a financování
Je-li to možné, uveďte maximální výši celkového přiděleného rozpočtu, jakož i rozpis podle
druhů příjemců, druhů škod nebo nástrojů podpory.
Je určena maximální výše podpory na jednoho příjemce?
Je zaručeno vyplacení podpory všem příjemcům, kteří podají přihlášku? Pokud ne, jaká jsou
kritéria pro poskytnutí podpory v případě, že žádosti převyšují rozpočet (podle pořadí došlých
žádostí / poměrné snížení výše podpory všem příjemcům, aby bylo možné pokrýt nové
žadatele / jiná)?
Upřesněte způsob financování podpory. Nemá-li být podpora financována ze souhrnného
rozpočtu státu/regionu/obce, objasněte způsob jejího financování.
Předpokládá se spolufinancování ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti?
Jestliže ano, potvrďte, že budou dodržena příslušná pravidla pro tyto fondy, zejména pak
ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 („obecné nařízení o strukturálních fondech“).

13

14

15

Například v případě podpory v odvětví zemědělství neschválí Komise návrhy na podporu předložené po
více než třech letech od události, není-li uvedeno konkrétní odůvodnění (bod 119 Pokynů Společenství ke
státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013). U odvětví rybolovu a akvakultury
musí být opatření podpory oznámeno Komisi do jednoho roku po události, ke které se vztahuje (bod 4.4
Pokynů pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury).
Maximálně šest let pro podporu ve výrobních a jiných odvětvích (viz též čl. 4 odst. 2 písm. b) 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, v platném znění)
a bod 7.2 obecného oznamovacího formuláře, který je připojen v části I přílohy tohoto nařízení); maximálně
sedm let pro podporu v odvětví zemědělství (v souladu s oddílem VIII.B Pokynů Společenství ke státní
podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013).
Například v případě podpory v odvětví zemědělství neschválí Komise návrhy na podporu, která má byt
vyplácena po uplynutí více než čtyř let po události, není-li uvedeno konkrétní odůvodnění (bod V.B.1
Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013).
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Předpokládá se spolufinancování z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU)?
Jestliže ano, potvrďte, že budou dodržena příslušná pravidla pro tento fond, zejména pak
ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2012/200216 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, jakož
i ustanovení rozhodnutí o poskytnutí pomoci z FSEU v souvislosti s danou pohromou.
6. Způsobilé náklady
6.1. Druh škod způsobilých k náhradě
Mezi škodami a přírodní pohromou musí existovat příčinná souvislost. Jakým způsobem bude
zjišťováno, že se jedná pouze o škody způsobené pohromou? Zašlete všechny příslušné
dokumenty, a zejména všechny úřední zprávy.
Jasně specifikujte druh škod, na které se režim vztahuje. Příklady: škody na strojích
a zařízení, škody na budovách (rozlišujte mezi komerčními a obytnými prostory), škody na
infrastruktuře, škody na vozidlech (evidovaný movitý majetek), škody na neevidovaném
movitém majetku (např. nábytek), škody na zásobách, nedokončené výrobě, výrobcích
a zboží, škody v podobě ušlého zisku, škody způsobené přerušením provozu...
Jsou některé druhy škod výslovně vyloučeny?
6.2. Způsob výpočtu škod
Podrobně rozepište postup výpočtu dle jednotlivých druhů škod.
Příklady:
− škody na strojích a zařízení: na základě upravené nákupní hodnoty,
− škody na zásobách, nedokončené výrobě atd.: na základě účetních dokladů
potvrzujících jejich existenci v době vzniku škod,
− škody v podobě ušlého zisku: průměrné příjmy před odečtením úroků, daní, odpisů
a nákladů na pracovní sílu dle výkazu zisků a ztrát vynásobené počtem dnů, kdy byla
přerušena činnost.
Uveďte, jakým způsobem budou škody u jednotlivých příjemců zjišťovány (nezávislý
odborník, vlastní posouzení příjemcem do určité výše škod…).
Je při posuzování škod a stanovování způsobilých nákladů zohledněno odepisování hmotného
majetku?
Popište, za jakých podmínek se bude režim vztahovat na náhradu v případě nenapravitelných
škod (nákup nového vybavení nebo výstavba nové infrastruktury a budov…).
Jsou stanoveny nějaké omezující podmínky (např. minimální nebo maximální výše škod,
jednomu příjemci lze nahradit pouze jeden druh škody, vyloučení určitých kombinací druhů
škod...)?
Jakým způsobem se zamezí nadměrné náhradě? Podrobně vysvětlete mechanismus, který
zajistí, aby nebyla poskytnuta náhrada více než 100 % škod přímo způsobených pohromou
(např. odečtení plateb pojistného plnění).
7. Forma a výše podpory
Uveďte, jakou formou bude příjemci podpora poskytnuta. Příklady: přímá dotace, vratná
dotace, zvýhodněná půjčka (včetně podrobností o zajištění půjčky), úroková subvence,
16
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daňové zvýhodnění (upřesněte: daňová úleva, snížení daňového základu, snížení daňové
sazby, odložení platby daně, jiné), snížení příspěvků na sociální zabezpečení (nebo
akceptování opožděných plateb těchto příspěvků), odepsání dluhu, záruka (včetně informací
o půjčce nebo jiné finanční transakci, na niž se záruka vztahuje, požadovaného zajištění
a pojistného, které má být placeno).
V případě netransparentních forem podpory (vše kromě přímé dotace) specifikujte, jakým
způsobem bude vypočítán hrubý ekvivalent podpory.
U každého nástroje podpory přesně popište pravidla a podmínky pro jeho použití, zejména
intenzitu podpory, daňové zacházení a zda je podpora automaticky schválena, jakmile jsou
splněna určitá objektivní kritéria (v takovém případě kritéria vyjmenujte), nebo zda orgány
poskytují podporu na základě vlastního uvážení.
Umožňuje režim výběr formy podpory nebo kombinování různých forem podpory (podle
určitých kritérií nebo bez použití dalších kritérií)? Objasněte.
Stanovuje režim maximální výši podpory na jednoho příjemce?
8. Intenzita a kumulace podpory
Intenzita podpory se vyjadřuje procentuálním podílem (částka podpory dělená způsobilými
náklady). Vysvětlete případné rozdíly v intenzitě podpory (např. pro pojištěný a nepojištěný
majetek, pro různé druhy způsobilých nákladů, pro různé formy podpory, pro různé druhy
škod, pro různé druhy příjemců atd.).
Může být podpora kumulována s podporou z jiných místních, regionálních či vnitrostátních
režimů nebo režimů Společenství poskytnutých za stejným účelem / za jinými účely? Může
být kumulována s podporou de minimis? Může být kumulována s platbami pojistného plnění?
Může být kumulována s prostředky z jiných zdrojů?
Srozumitelně vysvětlete, zda může být podpora poskytovaná v rámci oznamovaného režimu
kumulována s jinou podporou nebo náhradami z jiných zdrojů.
Náhrada se vypočítává pro jednotlivého příjemce. Celková náhrada, včetně podpory
poskytnuté v rámci režimu, plateb pojistného plnění a další podpory, nesmí překročit 100 %
výše škod způsobených přírodní pohromou.
9. Orgán poskytující podporu a správa režimu
Specifikujte orgán poskytující podporu (orgán se může lišit v závislosti na formě podpory).
Upřesněte, jaké úrovně veřejné správy nebo orgány jsou odpovědné za správu režimu.
Byly zřízeny zvláštní orgány pro správu režimu (např. regionální komise atd.)? Jestliže ano,
popište jejich složení, mandát, pravomoci atd.
Vysvětlete, jaké jsou základní požadavky na žádosti o podporu.
Jaké podklady musejí příjemci připojit (faktury, zprávy o stavu budov, objednávky materiálu
atd.)? Kdo bude tyto podklady shromažďovat a posuzovat (nezávislí odborníci, zvláštní
komise, vlastní posouzení příjemcem do určité výše škod…)?
Specifikujte orgán odpovědný za platby. Pokud je takových orgánů více, vysvětlete jejich
spolupráci a zejména způsob, jakým se zajistí, aby byly identifikovány všechny platby
a nedošlo k nadměrné náhradě v důsledku kumulace.
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10. Podávání následných zpráv o událostech
Popište, jakým způsobem bude členský stát po výskytu dané přírodní pohromy podávat
Komisi následné zprávy a uveďte předpokládaný časový harmonogram pro podávání zpráv
(např. faktické informace o dané pohromě, podrobnější informace o příjemcích podpory, výše
škod a plánované podpory).
***
ČÁST III – Podávání následných zpráv o událostech za účelem monitorování podpory
poskytnuté v rámci režimu ex ante
Tato část kontrolního seznamu uvádí informace, které je třeba sdělit Komisi v následných
zprávách o podpoře poskytnuté při výskytu konkrétní přírodní pohromy v rámci zavedeného
režimu ex ante17. Členské státy musí doložit, že daná událost typově odpovídá přírodní
pohromě, na kterou se vztahuje režim ex ante.
Z právního hlediska lze podporu udělit a vyplatit ihned, protože Komise opatření již
odsouhlasila schválením režimu ex ante. Pokud by z podávaných zpráv (podle části III tohoto
kontrolního seznamu a podle přílohy 3 nařízení Komise (ES) č. 794/2004) nebo z jiných
zdrojů informací vyplynulo, že podmínky režimu ex ante nebyly dodrženy, a že se tedy jedná
o podporu poskytnutou protiprávně, Komise tyto informace bez prodlení přezkoumá
s ohledem na případné navrácení podpory v souladu s články 10 až 16 procesního nařízení18.
1. Skutkové okolnosti
1.1. Druh události
Jasně popište danou přírodní pohromu. Jedná-li se o řadu událostí, je třeba objasnit jejich
vzájemnou souvislost (např. velmi silné deště, které měly za následek zvýšení hladiny řek,
což způsobilo záplavy, které vedly k sesuvům půdy atd.)
Kdy k pohromě došlo?
1.2. Územní působnost režimu
Jasně definujte územní působnost režimu (celostátní, regionální). Jakým způsobem a na
základě čeho byla územní působnost stanovena?
Uveďte úplný seznam dotčených regionů nebo obcí, použijte pokud možno stejnou klasifikaci
jako u map regionální podpory (úrovně NUTS 2 a NUTS 3).
Je vhodné připojit také následující informace: počet zasažených obyvatel (vyjádřený rovněž
jako procento z celkového počtu obyvatel zasaženého státu/oblasti), hospodářský význam
zasaženého regionu či regionů pro národní HDP, mapy označující polohu zasažených regionů.
Jedná se o pohromu nadnárodního rozsahu (označily ji za pohromu také sousední státy)?
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Tato ustanovení o podávání zpráv platí odděleně od obecných oznamovacích povinností podle nařízení
Komise (ES) č. 794/2004, neboť slouží jinému účelu (ověření souladu s režimem ex ante vs. předložení
výroční zprávy o výdajích).
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1).
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1.3. Výše škod
Uveďte výši škod, které přírodní pohroma způsobila. Jakým způsobem a na základě čeho byla
výše škod stanovena?
2. Právní základ
Sdělte, zda byl kromě právního základu uvedeného v oznámení režimu ex ante přijat
dodatečný právní základ. Objasněte jejich vzájemné působení a případné rozdíly oproti
režimu ex ante.
3. Příjemci podpory
Uveďte, zda byly doplněny nové podmínky pro výběr příjemců nebo zda došlo ke změně
těchto podmínek stanovených v oznámeném režimu ex ante.
Upřesněte počet příjemců podle druhu příjemce a dotčené oblasti (např. region A = 10
velkých podniků, 15 malých a středních podniků a 20 mikropodniků) nebo uveďte úplný
seznam příjemců, kterým byla podpora poskytnuta.
4. Doba trvání
Dokdy mohou příjemci žádat o náhradu škod způsobených danou přírodní pohromou?
Dokdy může být příjemcům vyplácena podpora poskytnutá za účelem náhrady škod
způsobených touto pohromou?
Pokud se budou platby uskutečňovat v tranších, specifikujte časový harmonogram jejich
vyplácení a rozpočtové prostředky na jednotlivé tranše.
5. Rozpočet a financování
Jasně uveďte výši celkového rozpočtu určeného k náhradě škod způsobených pohromou, jíž
se zpráva týká.
***
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